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ANTON SPRONK 
& NATHALIA MILSTEIN

Ludwig van Beethoven 1770-1827
Sonate voor cello en piano nr. 4 op. 102/1 (1815)
Andante - Allegro vivace
Adagio - Tempo d´andante - Allegro vivace

Robert Schumann 1810-1856
Märchenbilder op. 113 (1851)
Nicht schnell
Lebhaft
Rasch
Langsam, mit melancholischem Ausdruck

Sergej Prokofjev 1891-1953
Sonate voor cello en piano op. 119 (1949)
Andante grave
Moderato
Allegro, ma non troppo

Er is geen pauze in het programma.

Anton Spronk cello • Nathalia Milstein piano



Late werken van een componist hebben een 
bijzondere uitstraling. Want daarin hoor je het 
resultaat van langdurige rijping, zoals in Beethovens 
Vierde Cellosonate. Of, bij Schumanns Märchenbilder, 
een manhaftige poging om greep te houden op een 
wereld die de componist dreigt te ontglippen. En 
Prokofjevs Cellosonate is de verre afterglow van een 
carrière die explosief begonnen was. 

Vrijheidsstrijder
Beethoven is meer dan een componist. Franse 

revolutionairen zagen hem als een symbool voor hun 
vrijheidsidealen. Zijn doofheid maakte hem tot een 
tragische held. Romantische schilders benadrukten 
zijn innige band met de natuur en portretteerden hem 
bij een bergbeek of op de hei. En onuitwisbaar is 
natuurlijk de indruk die hij maakte als boze gipsbuste 
op menige piano en als pispaal in Chuck Berry´s song 
Roll over Beethoven (ook een klassieker, maar dan in 
het rockgenre). Beethoven, kortom, is een icoon. In zijn 
tijd had hij zelf al een zeker rock´n´roll- gehalte: hij wilde 
laten horen dat er een nieuwe tijd was aan gebroken 
en schuwde daarbij de schoke!ecten niet. Hij smeet 
met dissonanten en onverwachtse wendingen - een blijk 
van zelfexpressie die Haydn en Mozart zich niet konden 
permitteren, afhankelijk als ze waren van hun adellijke 
broodheren. Des te e!ectiever zijn de lieflijke passages 
die tussen de uitbarstingen opduiken: ze klinken alsof 
hij ´duiven en krokodillen in één hok wil stoppen´, zoals 
een Frans criticus schreef.

De Vierde Cellosonate componeerde hij in 1815, zeven 
jaar na de Derde. Het verschil is enorm. De inmiddels 
45-jarige componist was niet alleen artistiek gegroeid, 
maar ook getekend door zijn toenemende doofheid, 
geldzorgen en andere frustraties. Dat leverde muziek 
op met sterke dramatische contrasten. Tevens kon 
Beethoven volop profiteren van de ontwikkelingen die 
de piano intussen had doorgemaakt. Dikkere snaren 
en een grotere klankkast gaven het instrument een 
vollere, zangeriger toon die beter matchte met de 
celloklank. De piano´s waarvoor hij de eerdere Cello-
sonates schreef hadden een staccato-achtig geluid 
- reden waarom hij daarin afzag van langzame delen. 
Een volwaardig Adagio zou hij pas in de Vijfde Sonate 
realiseren, maar de twee delen van de Vierde beginnen 
beide met een langzame, gedragen passage. Met die 
compacte, tweedelige vorm bewees Beethoven dat 
hij de sonate-receptuur van zijn voorgangers Haydn 
en Mozart steeds vrijer benaderde. Voor zijn publiek 
was dat wennen; ze misten het houvast van het 
klassiekere werk. Ook nieuw was het bijna bezwerende 
karakter van het stuk: de beginmelodie keert aan het 
slot terug, ditmaal met een jubelkarakter dat een 
kenmerk van zijn late meesterwerken worden - de 
Negende Symfonie voorop. 

Obsessies
Robert Schumann grossierde in composities met 

bloemrijke titels als ´Papillons´ en ´Waldszenen´, en 
presenteert zich daarmee als een romanticus van de 
softe soort. Maar er zitten wel degelijk scherpe randen 
aan: Schumanns manische en neurotische aanleg 
openbaarde zich al in zijn vroegste stukken. Tegenover 
zijn weelderige melodiek staan altijd rusteloze passages 
die aan bezetenheid grenzen. Rede en gevoel waren 
bij hem voortdurend in onbalans, en aanvankelijk 
koketteerde hij daarmee door ze koosnaampjes te 
geven: Eusebius vertegenwoordigde zijn rationele 
kant, Florestan zijn impulsiviteit. Uiteindelijk belandde 
hij in zijn eentje in een krankzinnigengesticht, gekweld 
door psychoses en auditieve hallucinaties.

Sprookjes had Schumann niet nodig om in een andere 
wereld verzeild te raken, maar hij hapte gretig toe 
toen hij in 1851 van dichter Louis du Rieux het gedicht 
Märchenbilder toegestuurd kreeg: het inspireerde hem 
tot vier duetten - oorspronkelijk voor zeldzame 
combi natie van altviool en piano - die hij in vier dagen 
voltooide. Het was sowieso een vruchtbaar jaar: in 
dezelfde periode werkte hij aan zijn Celloconcert, de 
Derde Symfonie, twee vioolsonates en een pianotrio, 
naast zijn recent verworven dirigentschap in Düsseldorf. 
Strenge werkdiscipline hielp hem zijn demonen te 
temmen. Bij de Märchenbilder lukte dat uitstekend: 
de stukjes zijn qua sfeer meer het domein van 
prinsessen en tovertuinen dan van draken en donkere 
kerkers; onversneden sprookjeshorror ontbreekt. Maar 
Schumanns obsessies liggen niet ver onder de opper-
vlakte. Na de bijna paniekerige gedrevenheid van deel 
drie volgt het bijna onwezenlijke geneurie van het 
slot deel. Dit is muziek van een man die ´s nachts 
beurtelings engelenzang en krijsende duivels meende 
te horen. Drie jaar later stortte hij geestelijk definitief in.

Beschadigd
Als twintiger schokte Prokofjev met werken die klonken 

als op hol geslagen machines. Vergeleken daarbij lijkt de 
late Cellosonate het werk van een andere componist: 
melodieus en sober op het simplistische af. Het verschil 
is niet alleen het resultaat van artistieke rijping, maar ook 
van beschadiging.

Na bijna twintig succesvolle jaren in Europa was hij naar 
Rusland teruggekeerd - het land dat hij na de Revolutie 
van 1917 had verlaten en inmiddels een socialistische 
dictatuur was geworden. Heimwee speelde een rol, maar 
ook het lokaas dat Moskou had uit ge-  worpen: Prokofjev 
zou zijn artistieke vrijheden behouden en een brug tussen 
Sovjet-Rusland en het westen kunnen slaan. En de politiek 
naïeve componist zwom de fuik binnen. Hij dacht een 
inspirator te kunnen zijn, maar werd onderworpen aan 
dezelfde manipulatie en willekeur die zijn collega 
Sjostakovitsj al jarenlang ervoer.

BEETHOVENS VIERDE 
CELLOSONATE HEEFT EEN 

BIJNA BEZWEREND KARAKTER. 

SCHUMANNS MANISCHE EN 
NEUROTISCHE AANLEG OPENBAARDE 
ZICH AL IN ZIJN VROEGSTE STUKKEN.



Aan het ontstaan van de Cellosonate ging een crisis- 
 jaar vooraf. Prokofjev werd o"  cieel berispt vanwege zijn 
´volksvijandige´ muziek, de uitvoering van zijn recente 
opera´s werd gedwarsboomd, zijn ex-echtgenote werd 
afgevoerd naar een strafkamp en zelf werd hij getro! en 
door een beroerte waarvan hij nooit meer volledig 
genas. Dat hij überhaupt nog zin had om te componeren 
mag een wonder heten. Een belangrijke inspirator was 
het toen 20-jarige cellowonder Mstislav Rostropovitsj, 
die kort daarvoor Prokofjevs Celloconcert had ge - 
reanimeerd - een stuk dat velen als mislukt beschouwden, 
inclusief de componist zelf. Het was de basis voor een 
blijvende vriendschap. Dat Rostropovitsj een vrijstelling 
had om in het buitenland op te treden (onder meer met 
Prokofjevs werk) was mooi meegenomen. 

De Sonate schreef hij speciaal voor Rostropovitsj 
- en deels mét Rostropovitsj, want van diens cellistische 
adviezen maakte de componist dankbaar gebruik. De 

noten werden daardoor trefzekerder, maar het tekent 
ook het krachtverlies van de ooit zo eigenzinnige 
componist; twintig jaar eerder zou hij van niemand 
commentaar geduld hebben. 

Totaal onkarakteristiek is het stuk ook weer niet. 
Ook in zijn begintijd, toen hij nog een parallelle 

carrière maakte als pianist, componeerde Prokofjev al 
parmantige walsjes naast pianistische spijkerbommen. 
En de switch naar een helder, melodieus klankbeeld 
had in de jaren twintig ingezet, mede door de 
ontnuchterende invloed van een geloofsleer waarbij 
hij zich in Amerika had aangesloten. Die tendens gaat 
hier verder dan ooit tevoren. Het is muziek die nergens 
meer schuurt of bijt - maar wel prachtig past bij het 
Sovjet-ideaal om het volk met blij gezang te inspireren.

Michiel Cleij



OVER DE MUSICI

ANTON SPRONK
Cellist Anton Mecht Spronk is één van Nederlands grootste 
cellotalenten van deze tijd. Hij heeft al vele prijzen in de wacht 
gesleept, waaronder de Dutch Classical Talent Award vorig 
jaar. Spronk volgt momenteel de postdoctorale ‘Konzertexamen’ 
-opleiding van Jens-Peter Maintz in Berlijn en volgde veel 
masterclasses bij gerenommeerde cellisten als Steven Isserlis, 
Frans Helmerson, David Geringas en Valter Despali. Anton 
Spronk soleerde bij diverse Nederlandse orkesten en speelde 
als kamermusicus in grote concertzalen wereldwijd, waaronder 
Carnegie Hall in New York, het Seoul Arts Center en de 
Berliner Philharmonie. Sinds 2016 organiseert Anton Spronk 
samen met violist Larissa Cidlinsky het kamermuziekfestival 
Eggenfelden Klassisch, dat plaatsvindt in Zuid-Duitsland.
OVER DE MUSICI

NATHALIA MILSTEIN
Nathalia Milstein komt uit een muzikale familie: ze kreeg les 
van haar vader Serguei Milstein en vormt een duo met haar 
zus, violist Maria Milstein, met wie ze regelmatig concerten 
geeft. Na haar winst op de Dublin International Piano 
Competition in 2015 werd haar internationale carrière 
gelanceerd en sindsdien speelde ze op grote internationale 
podia als Wigmore Hall in Londen, het Gewandhaus in Leipzig 
en het New Yorkse Carnegie Hall. Ze speelde op diverse 
kamermuziekfestivals, waaronder het Berlijnse Intonations 
Festival, West Cork Festival in Ierland en het 
Schiermonnikoogfestival. Vorig jaar bracht ze haar tweede cd 
uit, met Prokofjevs werk Visions fugitives als uitgangspunt.

tip van 
de programmeur

VRIJDAG 20 JANUARI
Denis Kozhukhin

Toppianist Denis Kozhukhin reist op vrijdag 20 
januari af naar Utrecht voor een recital in 
TivoliVredenburg. 

Kozhukhin wordt internationaal overladen met 
lovende recensies, het is dus een buiten kans om deze 
meesterpianist mee te kunnen maken in de intieme 
setting van Hertz. Op het programma staan werken 
van Schumann, Widmann, Brahms en Schubert.

DINSDAG 9 MEI
barbican quartet

LIEFDESMANIFEST

DINSDAG 14 MAART
laetitia gerards
& thomas beijer

WAANZIN!

meer klassiek 
op dinsdagmiddag


