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Jaarverslag DoelenKwartet –
Stichting Het Nieuwe Strijkkwartet
2012
Organisatie
Vanaf begin jaren negentig van de twintigste eeuw heeft het DoelenKwartet (DK) zich als onderdeel
van de Stichting DoelenEnsemble ontwikkeld. Door de steeds zelfstandiger wordende koers van het
kwartet kwam daarin in 2011 verandering. Zowel de artistiek inhoudelijke ideeën als de zakelijke
inrichting bleken niet goed aan te sluiten bij de ruimte die het DK daarvoor kreeg binnen de Stichting
DoelenEnsemble. Gedurende de laatste vier jaar werd steeds sterker de noodzaak gevoeld om op
eigen kracht verder te gaan en een nieuwe stichting in het leven te roepen. Dat gebeurde op 4
februari 2011, de dag waarop de Stichting Het Nieuwe Strijkkwartet (Stichting HNS) werd opgericht
om voor het DoelenKwartet de artistieke en zakelijke belangen te behartigen.
De Stichting HNS heeft een iets bredere opzet en doelstelling dan voor het DoelenKwartet zelf strikt
noodzakelijk is. Daarmee wordt de Stichting in staat gesteld ook andere ensembles voor concerten
uit te nodigen of te coachen, zoals in het afgelopen jaar ook werd gedaan.
Als Manager van DK/HNS trad ook dit jaar Hans Woudenberg op. Hans Woudenberg is tevens cellist
van het DK.
Na een vruchtbaar 2011 is 2012 nu het eerste volledige kalenderjaar waarvan verslag wordt gedaan.
Bestuur
In de samenstelling van het bestuur is geen verandering gekomen. Dit wordt gevormd door:
Rosita Wouda – Voorzitter
Romke Wybenga – Secretaris
Carin Borsboom – Penningmeester
Frank de Groot is als bestuurslid teruggetreden sedert zijn vervanging door Romke Wybenga.
Schenkingen
Enkele schenkingen zijn ons in 2012 ten deel gevallen. In totaal gaat het om een bedrag van
€ 8.500.- waarvan het grootste deel beschikbaar is gesteld voor compositieopdrachten (€ 5.000.-)
Naast subsidies op gemeentelijk niveau zijn het voor een groot deel ook privé fondsen die de series
in Rotterdam en Den Haag ondersteunen. In totaal € 20.000.- (series ’12/’13)
Gemeente Rotterdam € 5.000,- (serie ’12/’13)
Gemeente Den Haag € 10.000,- (serie ’12/’13)
Het Fonds Podiumkunsten (FPK) stelde een subsidie beschikbaar ter hoogte van € 12.000.- voor een
compositieopdracht aan Rob Zuidam. Nieuw bij het FPK is dat deze subsidiebedragen via de
aanvragende partij worden uitbetaald, in dit geval dus via Stichting HNS.
Samenwerking met podia en festivals
Met diverse organisaties is samengewerkt.
In de eerste plaats is als samenwerkingspartner te noemen het Concert- en Congresgebouw de
Doelen, waar DK een zestal concerten heeft verzorgd.
De Doelen is de onbetwiste thuisbasis van het kwartet. Niet alleen de directie en de volledige staf
van de Doelen staan achter het DoelenKwartet, ook het publiek draagt het kwartet op handen als
gevolg waarvan de concerten in de Doelen steevast ijkpunten in ons seizoen vormen.
In Rotterdam stelt het Goethe Institut ons zijn zaal ter beschikking als repetitieruimte. Als
tegenprestatie geven wij jaarlijks in hun zaal één à twee concerten, in 2012 was dat een concert in
het kader van Rotterdam 24 uur cultuur en een concert met werk van o.a. Schönberg en Bruckner.
Poetry International nodigde ons uit om bij de opening van het festival in juni delen uit John Cage’s
‘apartment house 1776’ te spelen. De afwisseling tussen poëzie en muziek was buitengewoon
bevredigend. De keuze voor Cage sloot naadloos aan bij onze eigen voorbereiding van het concert
op 22 december waarin de ideeënwereld van Cage het uitgangspunt vormde.
Festival Noorderzon wist ons te vinden voor uitvoeringen van twee werken van Steve Reich,
‘Different Trains’ en ‘WTC 9/11’. Uitgeverij Boosey & Hawkes verleende ons de rechten om WTC 9/11
als eerste strijkkwartet na het Kronos Kwartet uit te voeren.
Gedurende het seizoen ’11/’12 waren we te gast in de Nieuwe Veste te Breda met drie programma’s
onder de titel ‘Nationale Helden’. Twee daarvan vonden in 2012 plaats.

De serie in Den Haag “Het Nieuwe Strijkkwartet’’, waarvan we in seizoen ’12/’13 de derde editie
brengen, loopt goed. Het streven is gericht op het verkrijgen van een groter publieksbereik; het
gemiddelde staat nu op 105 bezoekers per concert. De concerten worden zeer enthousiast
ontvangen en de formule met ieder jaar een gastkwartet werkt inspirerend. Ook de inbreng van
solisten wordt door het publiek op prijs gesteld.
In het Muziekgebouw aan ’t IJ waren we te horen in een programma met Ian Bostridge (tenor) en
Julius Drake (piano) en in een eigen programma in de internationale kwartetserie. Naar aanleiding
van onze samenwerking nodigde Julius Drake ons uit voor zijn festival in augustus 2013 (Wales).
Om aandacht voor het programma met Bostridge en Drake te genereren werd opgetreden in het
programma “Vrije Geluiden’’ van de VPRO televisie.
Coaching
Evenals in 2011 werd dit jaar een strijkkwartet gecoacht door het DK bij de voorbereiding van een
concert met drie door een jury (bestaande uit Micha Hamel, Leo Samama en Hans Woudenberg)
geselecteerde composities voor strijkkwartet die werden uitgevoerd in het kader van de ‘Young
Masters Competition XXI’ 2012 in Den Haag. Het Dudok Kwartet was daarvoor uitgenodigd, een jong
kwartet dat in opleiding is aan de Strijkkwartet Academie te Amsterdam. In 2011 werd het Ragazze
Kwartet begeleid voor eenzelfde opdracht.
CD uitgaven en opnames
Bij het label Etcetera kwam een cd uit met werken van Willem Jeths onder de titel ‘Monument’.
Hierop verschenen live-opnamen van het DK van het derde strijkkwartet ‘Intus Trepidare’ en de
wereldpremière van ‘Monument to a universal marriage’, naast opnamen door het Koninklijk
Concertgebouworkest en de Radio Kamer Filharmonie.
In Keulen werden door Cybele-Records gedurende vijf dagen in de studio van de Deutschland Funk
drie werken opgenomen van Sándor Veress: de twee strijkkwartetten en het strijktrio. Het streven is
ook nog enkele andere werken in afwijkende bezettingen op te nemen voordat de dubbel-cd kan
verschijnen.
Website
In oktober 2012 ging een geheel vernieuwde website de lucht in. De series in Den Haag en
Rotterdam kregen aparte pagina’s. Er is meer informatie over de programma’s te vinden en de
uitstraling heeft aan kracht gewonnen.
Premières
Drie wereldpremières met composities die voor het DK geschreven werden:
Martijn Padding
Things that fall apart, strijkkwartet en piano
Roi Nachshon
Bone and Cartilage, strijkkwartet en percano
Cage/Nachshon
Quartet for four percussionists (bewerking voor strijkkwartet)
Nederlandse première:
Thomas Adès

The Four Quarters

Prestatieoverzicht
98 repetities, meestal van 10.00 – 15.00 uur
25 concerten
2 concerten met gastkwartetten in de serie in Den Haag: EnAccord Strijkkwartet en Ragazze Kwartet
28 composities werden uitgevoerd, waarvan 15 nieuw in het repertoire werden opgenomen
3692 bezoekers, gemiddeld 148 per concert
Locaties en aantallen concerten:
9 Rotterdam
de Doelen (6)
Schouwburg (1)(Poetry International)
Goethe Institut (2)
5 Den Haag
Nieuwe Kerk (4)
kerkje in de Rogstraat (1)
3 Amsterdam

Muziekgebouw aan ’t IJ (2)
Bethaniënklooster (1)

2 Breda

De Nieuwe Veste

2 Groningen

De Oosterpoort (1)
Synagoge(1)

1
1
1
1

Arnhem
Utrecht
Mook
Wassenaar

Musis Sacrum
Leeuwenbergh
besloten concert Kunst in de Kamer
de Paauw

Concertlijst DoelenKwartet 2012
de bezoekersaantallen staan tussen haakjes genoteerd
concert (127)
zo 8 januari 2012
Den Haag, Nieuwe Kerk
EnAccord Strijkkwartet
Prokofiev – Schulhoff – Bartok 3
concert 1 (235)
vrij 13 januari 2012
Arnhem, Musis Sacrum
mmv Arjan Woudenberg,klarinet
Peter-Jan Wagemans, tweede strijkkwartet
Rudolf Escher, Klarinet solo sonate
Tristan Keuris, Klarinetkwintet
Peter-Jan Wagemans, Eerste strijkkwartet
concert 2 (92)
za 14 januari 2012
Rotterdam, De Doelen
zie programma 13 januari
concert 3 (224)
zo 15 januari 2012
Utrecht, Leeuwenbergh
Peter-Jan Wagemans, Eerste strijkkwartet
Tristan Keuris, Klarinetkwintet
concert 4 (174)
do 26 januari 2012
Rotterdam, De Doelen
Philip Glass, Company
John Adams, String Quartet
Steve Reich, Different Trains
concert 5 (43)
do 2 februari 2012
Goethe Institut, try out
zie programma 3 februari
concert 6 (56)
vrij 3 februari 2012
Breda, De Nieuwe Veste
mmv Mikhail Zemtsov, altviool
Hans Erich Apostel, Sechs Epigramme op 33 (1963)
Arnold Schönberg, Derde strijkkwartet op 30 (1927)
Anton Bruckner, Kwintet met twee altviolen (1879)
concert 7 (77)
zo 5 feb 2012
Den Haag, Nieuwe Kerk
zie programma 3 februari
di 7 februari 2012
Ralph Vaughan Williams, On Wenlock Edge
Televisieopname ten behoeve van het programma Vrije Geluiden
concert 8 (498)
wo 8 februari 2012

Amsterdam, Muziekgebouw aan ‘t IJ
mmv Ian Bostridge tenor
Ralph Vaughan Williams, On Wenlock Edge
concert 9 (336)
vrij 10 februari 2012
Groningen, De Oosterpoort
mmv Ian Bostridge tenor
Ralph Vaughan Williams, On Wenlock Edge
concert 10 (332)
zo 12 februari 2012
Rotterdam, De Doelen
mmv Ian Bostridge tenor
Ralph Vaughan Williams, On Wenlock Edge
concert 11 (65)
vrij 2 maart 2012
Breda, De Nieuwe Veste
Sándor Veress, Eerste strijkkwartet
György Sándor Ligeti, Eerste strijkkwartet
Béla Bartók, Eerste strijkkwartet
concert 12 (85)
zo 11 maart 2012,
Wassenaar, de Paauw
Sándor Veress, Eerste strijkkwartet
Leoš Janáček, delen uit: ‘On an overgrown path’ arr.P.Smithuijsen
Bedřich Smetana, Tweede strijkkwartet
concert 13 (45)
zo 18 maart 2012
Amsterdam, Bethaniënklooster
Sándor Veress, Eerste strijkkwartet
Sándor Veress, Strijktrio
Sándor Veress, Tweede strijkkwartet
opnamen strijkkwartetten + strijktrio van Sándor Veress 22 t/m 26 maart Keulen
Deutschlandfunk - Cybele-Records
concert 14 (79)
zo 1 april 2012
Den Haag, Nieuwe Kerk
zie programma 18 maart
concert 15 (100)
wo 18 april 2012
Amsterdam, Muziekgebouw aan ‘t IJ
Thomas Adès, The Four Quarters
Bedřich Smetana, Tweede strijkkwartet
Dmitri Sjostakovitsj, Vijfde strijkkwartet
concert 16 (50)
wo 25 april 2012
Mook, ‘Kunst in de Kamer’
Bedřich Smetana, Tweede strijkkwartet
Leoš Janáček, Delen uit: ‘On an overgrown path’ arr.P.Smithuijsen
Dmitri Sjostakovitsj, Vijfde strijkkwartet
concert 17 (87)
za 12 mei 2012
Rotterdam, De Doelen
Sándor Veress, tweede strijkkwartet
Leoš Janáček, delen uit: ‘On an overgrown path’ arr.P.Smithuijsen
Béla Bartók, Eerste strijkkwartet

concert 18 (±250)
dinsdag 12 juni 2012
Rotterdam, De Doelen Poetry International
John Cage, 44 harmonies
concert 19 (±160)
zo 19 augustus 2012
Groningen, Noorderzon Festival
Steve Reich, Different Trains / WTC 9/11 (programma werd 2x gespeeld)
concert 20 (± 350)
zo 2 september 2012
Den Haag, Nieuwe Kerk Uitmarkt
Mark-Anthony Turnage, Twisted blues with twisted ballad
concert 21 (65)
za 15 september 2012
Rotterdam 24 uur cultuur, Goethe Institut
Janáček, On an overgrown path
Thomas Adès, The four quarters
concert 22 (±40)
wo 3 oktober 2012
Den Haag, kerkje in de Rogstraat – openbare try out
zie programma 6 oktober
concert 23(139)
za 6 Oktober 2012
Rotterdam, De Doelen
mmv Gerard Bouwhuis, piano
Martijn Padding
Short history on nothing – pianokwintet
Laid back – piano
Thomas Adès
The four quarters – strijkkwartet
Martijn Padding
Things that fall apart, première
Mark-Anthony Turnage
Twisted blues with twisted ballad
concert 24(105)
zo 7 oktober 2012
Den Haag, Nieuwe Kerk
zie programma 6 oktober 2012
zo 11 November 2012 (82)
Ragazze Kwartet
Den Haag, Nieuwe Kerk
Tan Dun, Ghost Opera
& nieuw werk van Mayke Nas, Maurice Horsthuis, Reza Namavar
concert 25(165)
za 22 december 2012
Rotterdam, De Doelen
John Cage / Nachshon
Roi Nachshon
Arnold Marinissen
Charles Ives

Quartet for four percussionists (arr. voor strijkkwartet, première)
Bone and Cartilage (première)
Draden (première)
Tweede Strijkkwartet

Door het DoelenKwartet gespeelde werken:
Adams, John
Adès, Thomas
Apostel, Hans Erich
Bartók, Béla
Bruckner, Anton
Cage, John
Cage/Nachshon

String Quartet
The Four Quarters
Sechs Epigramme op 33
Eerste strijkkwartet
Strijkkwintet (1879)
44 harmonies (delen uit: ‘apartment house 1776’)
Quartet for four percussionists (bew. voor strijkkwartet)

	
  

BALANS 31-12-2012
Omschrijving

Activa

Liquide middelen
Bank Triodos
Totaal Liquide middelen

19.740
19.740

Vorderingen
Vorderingen (kortlopend)
BTW R/C
Totaal Vorderingen

4.000
2.157
6.157

Totaal activa

Passiva
Eigen Vermogen
Resultaat boekjaar
Totaal Eigen Vermogen
Kortlopende schulden
Af te dragen loonheffingen
Schulden (kortlopend)
Nog te betalen kosten
Totaal Kortlopende
schulden

25.897 Totaal passiva

1.936
1.936

765
22.500
696
23.961

25.897

	
  
	
  

Resultatenrekening 2012
Baten
Opbrengsten
Recettes
Uitkoop musici
Donaties
CD verkoop
Opbrengsten overig
Totaal Opbrengsten

7.786
38.276
23.428
240
758
70.488

Bijdragen
Rijkssubsidies
Totaal Bijdragen

14.450
14.450

Totaal Baten

84.938

Lasten
Beheerslasten materieel
Contributies en abonnementen
Representatie en verteer
Reis- en verblijfkosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk, porti en vrachten
Overige kantoorkosten
Accountants- en administratiekosten
Totaal Beheerslasten materieel

	
  

24
377
129
245
193
173
1.000
2.142

Activiteitenlasten
Honoraria
Sociale lasten
Uitkoopsommen
Totaal Activiteitenlasten

30.789
1.152
29.090
61.032

Activiteitenlasten materieel
Inhuur Techniek
Zaalhuur
Huur instrumenten
Bladmuziek
Publiciteit
Overige kosten
Totaal Activiteitenlasten materieel

603
8.649
1.135
821
7.602
1.019
19.829

Totaal lasten

83.002

Baten
Lasten

84.938
83.002

Saldo

1.936

	
  

Toelichting Balans
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Het risico op oninbaarheid is nihil.
Eigen vermogen
In dit eerste jaarverslag is het eigen vermogen gelijk aan het gerealiseerde resultaat in 2012.
Kortlopende schulden
De voornaamste post ad € 22.500 bestaat uit vooruit ontvangen bijdragen/subsidies welke in 2013
zullen worden aangewend voor activiteiten van Stichting Het Nieuwe Strijkkwartet.

Toelichting Resultatenrekening
De gerealiseerde opbrengsten, voornamelijk uitkoopsommen, recettes, donaties en toegekende
subsidies, zijn voldoende gebleken om het boekjaar met een positief resultaat af te sluiten.
Van de gerealiseerde subsidies ad. € 14.450 moet op het moment een bedrag van € 5.500 nog
worden verantwoord aan de Gemeente Den Haag. Alle toegezegde subsidies zijn al wel ontvangen.

