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Programma: 
Gabriele Strata, piano (Italië) 

Johann Sebastian Bach Prelude en Fuga in cis kl. t., BWV 849 
(1685-1750) 
 
Aleksandr Skrjabin Uit Preludes opus 11: nrs. 1, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 24 
(1872-1915) 
 
Ludwig van Beethoven Sonate nr. 8 in c kl.t., opus 13 ‘Pathetique’ 
(1770-1827) Grave - Allegro di molto e con brio  
                                 Adagio cantabile  
                                 Rondo - Allegro  

Pauze 
 
Aleksandr Skrjabin Pianosonate nr. 10, opus 70 
(1872-1915)  
 
Robert Schumann ‘Concert Sans Orchestre’, opus 14 
(1810-1856)                          Allegro Brillante 
                         Quasi Variazioni - Andantino di Clara Wieck  
                         Prestissimo possibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toelichting programma zondag 14 maart 2021 Theater de Kampanje Den Helder 
 
Bach, Beethoven, Schumann en Skrjabin. Het lijkt een toevallige verzameling werken gekozen om 
variatie in stijl en vorm te waarborgen. Het is waar, de variatie is groot. Maar de onderlinge 
verbanden en kruisbestuivingen tussen deze werken en componisten zijn minstens zo groot. Zo 
hadden de Preludes op. 11 van Alexandr Skrjabin nooit in de gepresenteerde vorm bestaan zonder 
het Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach. En Robert Schumann en wederom 
Skrjabin hadden nimmer zoveel persoonlijke expressie en vrijheid toegelaten in het Concert sans 
orchestre op. 14 en de Pianosonate nr. 10 op. 70 als Ludwig van Beethoven niet zo moedig de 
romantiek had aangekondigd in zijn duizelingwekkende Sonate Pathétique. Bovendien beschouwde 
diezelfde Beethoven het werk van Bach als dagelijkse kost voor iedereen die de meerstemmigheid 
in de muziek wilde doorgronden. 
 
Johann Sebastian Bach was niet alleen een ambachtsman die op verzoek van zijn broodheren kunst- 
en kerkmuziek schreef, hij was ook een liefhebber van muzikale uitdagingen die hij voor zijn eigen 
plezier oploste. Daarom vatte hij rond 1720, in de tijd dat hij in Köthen vooral wereldlijke muziek 
schreef, het plan op om de geneugten van de toen vrij nieuwe gelijkzwevende stemming in een 
omvangrijk werk te vatten die alle majeur- en mineur toonsoorten zou doorlopen. De 
gelijkzwevende stemming stelde de uitvoerder immers in staat om op een zo gestemd 
toetsinstrument alle toonsoorten te spelen zonder op al te pijnlijke dissonanten te stuiten. In 1722 
publiceerde Bach zijn Wohltemperierte Klavier, een tour de force van 24 preludes en fuga’s in alle 
majeur en mineur toonsoorten. In de jaren 1740-1742 herhaalde hij dit kunstje nog eens met zijn 
Wohltemperierte Klavier II. Het werd voor volgende generaties een belangrijk naslagwerk waar het 
ging om meerstemmigheid – zo had Beethoven een exemplaar van beide boeken in zijn bezit – en in 
de latere romantiek ontdekte men ook de schoonheid van de afzonderlijke Prelude-Fugaparen. Zo 
werd de prelude en Fuga in cis BWV 849 uit boek I wel het ‘heilige der heiligen’ genoemd met een 
prelude als ‘het verlangen van een groot hart’ en een fuga als een ‘machtige kathedraal’.  
 
De Russische componist Alexandr Skrjabin ontwikkelde zich in zijn relatief korte leven van een 
laatromantische geest die de invloed van onder anderen Chopin en Schumann in zich droeg tot een 
esoterische nieuwlichter die de wetten van de klassieke tonaliteit tot over de rand van de afgrond 
tartte. Die ontwikkeling is mooi samengevat in de keuze uit zijn Preludes op. 11 en zijn Tiende 
pianosonate op. 70.  
Zoals Bach in zijn Preludes en fuga’s in het Wohltemperierte Klavier alle toonsoorten doorliep, zo 
benutte ook Alexandr Skrjabin in zijn Preludes op. 11 alle toonsoorten. Hij hield daarbij de 
ordening die Chopin in zijn Preludes op. 28 toepaste aan (C-a-G-e-D-b enzovoort volgens de 
stijgende kwintencirkel). De miniaturen zijn stuk voor stuk mooie overpeinzingen, telkens in een 
andere sfeer. Hij schreef de werkjes in een periode van acht jaar tussen 1888 en 1896. En hoewel 
vooral de jonge ‘romantische’ Skrjabin aan het woord is, zijn in de selectie die vandaag klinkt 
genoeg momenten te vinden die al appelleren aan de esoterie en de avontuurlijke en steeds 
persoonlijker en atonaler wordende toontaal van de latere componist. Zijn tiende en laatste sonate 
voor piano uit 1913 is daarvan een mooi voorbeeld. Skrjabin was vrij kort over dit eendelige werk 
vol chromatiek, welhaast atonale harmoniek, trillers en tremolo’s: ‘Mijn tiende sonate is een sonate 
van insecten. Insecten worden geboren uit de zon, het zijn de zoenen van de zon.’ De sonate die 
hierdoor wel de bijnaam ‘Insectensonate’ heeft, is ondanks een diffuus harmonisch gemiddelde 
waarin overmatige en verminderde akkoorden de hoofdrol spelen een werk dat dicht bij de klassieke 
sonatevorm blijft met de presentatie van drie themagroepen, een ‘doorwerking’ en een recapitulatie 
van de verschillende thema’s.  
 
Die klassieke sonatevorm, inclusief de mogelijke vrijheden binnen de vorm, had Skrjabin weer van 
Ludwig van Beethoven afgekeken. Hoewel Joseph Haydn geldt als de grondlegger van de klassieke 
sonatevorm, is Beethoven de componist die de waarde van dit raamwerk onderstreepte voor de 



negentiende eeuwse componist die veel meer persoonlijkheid in de vorm kwijt wilde. De eerste 
sonate waarin deze Beethoven tot volle wasdom kwam is ongetwijfeld de Sonate nr. 8 op. 13 in c, 
in 1799 gepubliceerd als de Grande Sonata Pathétique. Hoewel deze bijnaam een idee was van de 
uitgever is deze altijd aan de sonate blijven kleven. En terecht, want het drukt precies het hoge 
emotionele gehalte uit van het werk. Die emotie zit direct in de langzame inleiding. Het was niet 
alleen de eerste keer dat Beethoven dit devies gebruikte voor zijn sonates, hij liet het ook, hoe 
ongebruikelijk, terugkeren vlak voor de doorwerking van het eerste deel en in de coda waar het 
klinkt als een herinnering aan waarmee het allemaal begon. Het intieme Adagio en de meeslepende 
rondo-finale met een thema dat een variatie lijkt op het tweede thema van het eerste deel, maken dit 
statement van beetoven helemaal af.  
 
De Sonate Pathétique, een van Beethovens populairste sonates, werd een van de belangrijkste 
inspiratiebronnen voor de componisten na hem. Vooral als het ging om het personaliseren van de 
sonatevorm. Ook Robert Schumann was doordrenkt van de Sonates van Beethoven, al kwam dat 
vooral door zijn echtgenote Clara. Deze briljante pianiste was de eerste die alle tweeëndertig 
Beethovensonates tijdens publieke concerten spelen. En zij was ongetwijfeld ook degene die 
Schumann, de koning van de miniatuur en het lied, stimuleerde om de grote traditionele vormen als 
de symfonie en de sonate te gebruiken. In de jaren dertig van de negentiende eeuw gaf Schumann 
gehoor aan deze roep en werkte hij tegelijkertijd aan drie pianosonates. De Derde pianosonate die 
hij in eerste instantie in 1836 als tweede voltooide was de meest problematische. Schumanns eerste 
idee was een sonate in vijf delen waarbij het zwaartepunt, een set variaties over een andantino 
gecomponeerd door Clara dat ook het basismateriaal voor de andere delen leverde, omringd werd 
door twee scherzo’s. Schumanns uitgever in Wenen, Tobias Haslinger, vond het werk op deze 
manier te lang en te afschrikwekkend voor de amateurmarkt en hij stelde voor het te publiceren als 
Concert sans orchestre zonder de twee scherzo’s. Schumann droeg het werk op aan pianist Ignaz 
Moscheles die droogjes opmerkte dat de componist soms een ‘idiote inspiratie’ kon hebben, maar 
het hielp niet. Ondanks de sprankelende finale werd het werk geen succes. In 1853 nam hij het nog 
eens ter hand en plaatste hij een van de twee oorspronkelijke scherzo’s terug als tweede deel van 
wat in 1861 door Johannes Brahms werd uitgegeven als de Derde sonate op. 14 in F.  
 
Paul Janssen 


