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Frédéric Chopin Nocturnes voor piano, opus 37 nr. 2
(1810-1849)

Sergej Rachmaninoff Uit Preludes voor piano, opus 32 nr. 4
(1873-1943) Nr. 4 Allegro con brio

Nr. 5 Moderato
Nr. 10 Lento

Frédéric Chopin Pianosonate nr. 3 in b kl. t, opus 58
Allegro Maestoso
Scherzo. Molto vivace
Largo
Finale: presto non tanto

Franz Schubert Pianosonate in A gr. t., D. 959
(1797-1828) Allegro

Andantino
Scherzo. Allegro vivace – Trio. Un poco più lento
Rondo. Allegretto - Presto
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Hoewel Frédéric Chopin in de lijn met de vroegere werken van Franz Schubert en de miniaturen
van Robert Schumann vooral de kleinere vorm omarmde in zijn etudes, preludes, polonaises en
nocturnes, beheerste hij de grote vorm wel degelijk. Dat bewees hij vooral met zijn laatste
pianosonate waarin de lessen van Beethoven en Schubert volledig ingedaald lijken. Chopin raakt in
zijn Derde pianosonate aan de grandeur en diepgang van de laatste pianosonates van Schubert zoals
de Pianosonate in A, D 959. Chopin op zijn beurt was weer een grote inspiratiebron voor de man
die de romantiek de twintigste eeuw in hielp, Sergej Rachmaninoff. Zowel in zijn twee pianosonates
als in zijn preludes is de geest van Chopin zeer wel aanwezig.

Hoewel Chopin niet zozeer nieuwe genres uitvond (al was hij de eerste die met de ballade als
concertstuk op de proppen kwam), wist hij, geïnspireerd en gestimuleerd door onder andere het
werk van Schubert, vele nieuwe vormen aan een grote populariteit te helpen. Zo konden de
polonaises en de verzelfstandigde preludes en etudes vooral dankzij Chopin een grote vlucht nemen.
Ook de nocturne werd synoniem met Chopin, terwijl hij de eer van de ‘uitvinding’ van het genre
aan de Ier John Field moest laten. Maar met zijn buitengewoon ontwikkelde pianotechniek en zijn
gevoel voor romantische melodiek maakte Chopin ook van de nocturne een genre zonder weerga.
Vooral omdat hij zich door het belcanto van de Italiaanse opera - Chopin was een verklaard
Bellini-fan – liet inspireren tot uitgesproken lyrische en rijkversierde melodielijnen die vooral zijn
nocturnes transformeerden tot grootse instrumentale aria’s. Of tot een meeslepende barcarolle, het
Venetiaanse lied van de gondeliers, zoals de Nocturne op. 37 nr. 2 in G. Deze nocturne bevat
volgens velen ‘een van de mooiste en meest sensuele melodieën’ die Chopin ooit schreef. Dat heeft
ongetwijfeld te maken met het feit dat de componist dit werk, dat hij in 1840 uitgaf samen met de
Nocturne op. 37 nr. 1 in g, componeerde in 1839 in de tijd dat hij samen met de schrijfster George
Sand op Majorca verbleef. Schumann schreef over deze twee nocturnes dat ze ‘verschillen van zijn
eerdere voornamelijk door een grotere eenvoud van decoratie en rustigere gratie.’ De rust in deze
nocturne is inderdaad opmerkelijk. Chopin is terughoudend met versieringen en laat de melodie zijn
werk doen. Ook de vorm wijkt met de A-B-A-B-A-structuur af van wat we van de componist
gewend zijn. Chopin lijkt hier zelfverzekerder dan ooit en weinig franje nodig te hebben om zijn
verhaal te doen.

Diezelfde zelfverzekerdheid spreekt uit de Pianosonate nr. 3 in b op. 58, zijn laatste sonate,
geschreven in 1844. Hoewel de sonate het in populariteit aflegt tegen de Tweede sonate op.35 met
de beroemde marche funèbre, is dit het werk waarin Chopin definitief bewijst de grote vorm van de
pianosonate met symfonische aspiraties te beheersen. Het sterke martiale eerste thema en het
nocturne achtige tweede thema van het eerste deel raken in een prachtig meerstemmig duel waarbij
Chopin de sonatevorm op een krachtige en originele manier behandelt. Na het korte Scherzo
waarvan het eerste thema een versie onder invloed lijkt van het thema uit de Eerste ballade, volgt
het Largo dat als het zwaartepunt van de sonate fungeert en na de gespierde introductie verandert in
een nocturne-achtig juweel met een bij vlagen verrassende harmoniek. De afsluitende finale, een
rondo, laat een Chopin horen die met veel bravoure en zekerheid zijn punt maakt: zijn sonates
kunnen naast de late sonates van Beethoven en Schubert staan.

Terwijl de twintigste eeuw al volop in beweging was, omarmde Sergej Rachmaninoff juist de
wereld van de romantiek in het algemeen en die van Chopin in het bijzonder. Hij had niet alleen
grote bewondering voor diens sonates, die hij als voorbeeld hanteerde voor zijn eigen pianosonates,
ook Chopins 24 preludes in alle toonsoorten hielden hem bezig. Rachmaninoff begon ooit
schoorvoetend aan één prelude, een jeugdwerk dat hem zijn hele leven zou achtervolgen en waaraan
hij naar eigen zeggen uiteindelijk een grondige hekel had, de Prelude in cis op. 3 nr. 2. In 1903 ging
hij wederom schoorvoetend een stap verder en componeerde hij zonder enige verdere opzet of
structuur zijn Tien preludes op. 23. Ze werden uiteindelijk de opstap naar de in totaal 24 preludes



die Rachmaninoff in 1910 completeerde met de Dertien preludes op. 32 en die hij in de geest van
Chopin schreef in alle majeur en mineur toonsoorten. Dat hij zijn preludes uiteindelijk wel als een
volledige cyclus beschouwde gaf hij aan door in de laatste prelude in Des een hoofdmotief te
gebruiken dat de omkering is van het motief waarmee de eerste prelude begint. Desondanks heeft
Rachmaninoff zijn preludes nooit als één geheel uitgevoerd. Hij maakte, net als Milena Martínez
Alcino vandaag, meestal een selectie uit een van beide of uit beide sets. De keus voor Op. 32 nr. 4,
de meest complexe van de set met zijn snelle akkoordenwerk, op. 32 nr. 5 met zijn meeslepende
melodie boven een kabbelende begeleiding, en op. 32 nr. 10, de favoriet van Rachmaninoff en
gebaseerd op het schilderij De thuiskomst van Arnold Böckling, geeft een representatief beeld van
de kracht en de diversiteit van de preludes.

Of het kwam omdat hij de druk van Beethoven, die in 1827 overleed, niet meer voelde, of door een
toegenomen rijpheid en een laatste vonk van inspiratie, doet er eigenlijk niet zoveel toe: de laatste
drie sonates van Franz Schubert zijn zo’n sprong in het diepe dat de componist niet meer begrepen
werd door zijn tijdgenoten. Zo bekritiseerde Robert Schumann, toch een bewonderaar van het eerste
uur, de ‘eenvoud van het materiaal’ en het feit dat Schubert ‘vrijwillig afzag van briljante
vernieuwing terwijl hij normaal gesproken zulke hoge standaards bezigde’.
Het zegt wat over de inhoud en diepgang van onder andere de Sonate in A D 959 , de tweede van de
drie laatste sonates, dat zelfs Schumann, toch een componist en criticus die oog en oor had voor het
nieuwe en het bijzondere, de pointe en de grootsheid van deze werken miste, die pas in 1839, ruim
tien jaar na Schuberts dood uitgegeven werden. Schubert was daadwerkelijk zijn tijd vooruit en
zelfs Beethoven voorbij in dit werk. Dat Schubert toch vaak in één adem met de late Beethoven
wordt genoemd heeft te maken met een aantal referenties aan de kort daarvoor overleden
componist. Zo heeft de structuur van de finale van de Sonate D 959 erg veel weg van het laatste
deel van Beethovens Sonate op. 31 nr. 1. Die Finale, een lyrisch en voortdenderend rondo, sluit een
ogenschijnlijk traditioneel vierdelig werk af met verder een eerste deel in sonatevorm, een langzaam
deel dat bij vlagen balanceert op de grens van een zenuwinzinking en een even dartel als duister
scherzo. De invulling van deze vormen is een schepping van een unieke componist die erin slaagde
de volkse eenvoud van zijn vroege werken te combineren met een sterk emotioneel geladen en zeer
vooruitstrevende zeggingskracht. Zo vooruitstrevend dat er een grote geest als Chopin voor nodig
was om de erfenis van Schubert op waarde te schatten.

Paul Janssen



Milena Martínez Alcino studied at the “Royal Conservatory of Music” in Madrid, with
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