
 

Podium Witteman in de klas 
Het strijkkwartet 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Wat is nou eigenlijk de mooiste formatie 
uit de klassieke muziek? Zo heb je 
bijvoorbeeld het trio of het symfonie-
orkest. Voor Paul Witteman is het 
strijkkwartet het mooist. Een 
strijkkwartet is geschreven voor twee 
violen, altviool en cello en is een veel 
voorkomend genre in de kamermuziek. De 
muzikanten van Club Classique leggen uit 
waarom het strijkkwartet zo’n goede 
combinatie is. 
 
Vakgebied 
CKV (muziek) 
 
Kernbegrippen 
Kunst, muziek 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
VWO: Bovenbouw: CKV Domein B: Kennis 
van kunst en cultuur. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Podium Witteman in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer over 
muziekgezelschappen, zoals ‘Het orkest’. 
 
Antwoorden 
1 Franz Schubert 2 De vier instrumenten 
kunnen geheel met elkaar versmelten en 
als één instrument klinken, maar ze 
kunnen ook heel verschillend klinken.  
3 Pizzicato 4a Het gaat meer om het 
gevoel en het gehoor. b Door adem te 
halen. 5 ‘De dood en het meisje’. 6 Eigen 
antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Club Classique legt aan de hand van het 
stuk  Der Tod und das Mädchen uit hoe een 
strijkwartet werkt. Wie heeft dit stuk 
gecomponeerd? 
 
2 Volgens violist Myrthe Helder zijn er twee 
tegengestelde redenen dat een 
strijkkwartet zo mooi klinkt. Welke? 
 
3 Leonard Besseling tokkelt met zijn 
vingers op de snaren van zijn cello. Welk 
Italiaans woord gebruikt men hiervoor? 
 
4a Waarom hoeven de muzikanten in een 
strijkkwartet niet per se naar elkaar te 
kijken om samen te kunnen spelen? 
b Hoe wordt er aangegeven in welk tempo 
er gespeeld moet worden? 
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Wat betekent de titel Der Tod und das 
Mädchen eigenlijk in het Nederlands? 
 
6 Vind je zelf het strijkkwartet net als Paul 
mooier dan een groot symfonieorkest? Leg 
uit waarom wel of niet. 
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http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_5196250
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