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MOZART 
  

Is het niet te voor de hand liggend om het over Mozart te willen hebben? Nee, het kan niet 
genoeg voor de hand liggen om het over Mozart te hebben. De klassieke muziek, kortweg 
Klassiek, bestaat nu, sinds meerstemmigheid (polyfonie) en Europese muzieknotatie ingang 
vonden, een millennium. In het landschap van die geschiedenis tekent zich een 
hooggebergte af. Dat is de achttiende eeuw. In mijn beleven werd in die eeuw de standaard 
gezet voor Klassiek. Het is niet toevallig dat Klassiek zijn naam kreeg toebedeeld door een 
episode die in de cultuurgeschiedenis 'classicistisch' wordt genoemd. Nog altijd is de muziek 
van de grote componisten in die eeuw, Johann Sebastian Bach (1685-1750), Franz Joseph 
Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), de (jonge) Beethoven (1770-
1827) de toetssteen voor het klassieke componeren.  
 

Ik spreek over hooggebergte omdat de genoemde beroemdheden geen eenzame hoogten in 
een verder vlak landschap waren. Dat had ook niet gekund want meesters en meesterwerken 
komen nooit zomaar uit het niets op. De staat van perfectie waarin Klassiek door 
componisten als Bach en Mozart werd gebracht, kon alleen maar worden bereikt door een 
uiterst stimulerende omgeving en een gedegen leerproces. Die condities waren toen volop 
voorhanden. De achttiende eeuw werd bevolkt door reeksen uiterst bekwame en ook nu nog 
bekende componisten, én... Bach en Mozart waren van kindsaf erg leergierige, om niet te 
zeggen, leerhongerige wezens.  
 

Ik heb het inmiddels alleen nog over Bach en Mozart. Dat is zo omdat ik die twee de Mount 
Everesttoppen in de klassieke Himalaya van de achttiende eeuw en daarmee van Klassiek 
vind. Niettemin staat er alleen Mozart boven dit stukje. Dat komt omdat ik, wanneer gevraagd 
naar wie op mij in Klassiek de grootste indruk maken, weliswaar onmiddellijk de namen van  
Bach en Mozart noem, maar met een mes op de keel tot een keus tussen die twee 
gedwongen uiteindelijk toch bij Mozart uitkom. Waarom?  
 

Ik ben enig kind en inmiddels wees van ouders met veel belangstelling voor klassieke 
muziek, waar ik ze, terzijde, geweldig dankbaar voor ben. Ze gingen vanaf hun scholierentijd 
al naar concerten en hadden vroeg een koffergrammofoon. Mijn vader had altijd organist 
willen worden - werd hij niet, hij werd onderwijzer - en mijn moeder heeft haar hele leven in 
zangkoren gezeten. Begrijpelijkerwijs liep mijn vader weg met de orgelmuziek van Bach, 
terwijl mijn moeder een innige band met de muziek van Mozart had: "Als ik in de put zit en ik 
hoor muziek van Mozart, dan fleur ik er meteen van op."  
 

Mijn vader keek min of meer op die muziek neer en eerlijk gezegd viel ik 'm doorgaans bij. 
Dat was ook enigszins in de geest van de tijd waarin Beethoven ("Is het heet boven?") ook 
voor Klassiek veel centraler stond dan wie. Mozart werd toch altijd zo'n beetje beschouwd als 
een componist die het zich gemakkelijk had gemaakt. Totdat in 1986 de film Amadeus de 
publiciteit binnendenderde. De film bood me inhoudelijk niet veel wat ik niet al wist en kende, 
maar greep me in de kraag en plantte me in een ander blikveld op Mozart. Alsof er schellen 
van mijn ogen vielen! Als bij de verschijning van een alien scheurde het beeld van een 
componist van spelemeiende muziekjes van binnenuit aan stukken en rees een personage 
uit de brokstukken op, dat als een Zeus op zijn Olympus de hele Klassiekgeschiedenis 
overscheen.  



Vraag ik me af wát in de film me dan over de streep trok, dan denk ik dat het vooral de 
operafragmenten zijn geweest en de ontdekking hoe 'operatisch' de muziek van Mozart in het 
algemeen eigenlijk is: je hoort in al zijn muziek hoezeer Mozart vooral een operacomponist 
was. Er zit altijd een dramatische impuls in zijn muziek, of het nu komisch of tragisch is. En ik 
verwijs niet zomaar naar Zeus. In de film komt een indringende versie van de zgn. 
Commandeursscene uit de opera Don Giovanni voor, eindigend met de hellevaart van de 
don. Terwijl me dat overweldigde bedacht ik: "Die scene is de hele 19e-eeuwse romantische 
opera van Verdi en Wagner in een notendop!" En intussen ben ik tegen Mozart-muziek 
aangelopen, die enerzijds de vergelijking met het beste van Bach kan doorstaan, en 
anderzijds voorschaduwen van de 20e-eeuwse muziek vertoont. 
 

Mozart is in het verleden doorgaans beschouwd als de Johannes de Doper van Beethoven: 
zijn muziek was interessant als pre-echo van het sublieme dat bij Beethoven nog komen zou. 
Intussen heeft Mozart als vignet van Klassiek Beethoven verdrongen en ik ben zover dat ik 
Beethoven eerder als de profeet van Mozart zie, als men begrijpt wat ik bedoel. Met minimale 
middelen het maximale effect: nóóit "too many notes", altijd elke noot precies op z'n plek, de 
gaafheid ten top. En dan die onuitputtelijke bron van alsmaar hechtende melodieën. Menig 
componist kwam met één zo'n melodie al in de muziekencyclopedie, Mozart scheidde er 
honderden af! Een hedendaags componist uitte zich er eens geërgerd over dat zo'n figuur 
ooit had bestaan. "Het is toch geen doen om na zoiets nog iets zinnigs te willen 
componeren," mopperde hij. Ik denk dat Bach bij mij een pasje achter Mozart aankomt omdat 
hij goed beschouwd geen opera's heeft afgeleverd. O zeker, z'n als 'dramma per musica' 
omschreven wereldlijke cantates zouden als operaatjes beschouwd kunnen worden en zelfs 
zijn passies zouden als opera's aangemerkt kunnen worden, maar dan rekken we dit begrip 
wel erg op. Nee, voor voltogen en in de Klassiek-geschiedenis trendsettende opera's moeten 
we bij Mozart zijn.  
 

Tot mijn favorieten behoren (behalve Don Giovanni) Die Entführung aus dem Serail, Cosi fan 
tutte en La Clemenza di Tito. Geen Le Nozze di Figaro? Geen Die Zauberflöte? Natuurlijk 
wel, ook onvergelijkelijk, maar ik heb er op sommige puntjes net ietsje meer moeite mee. 
Mozart schreef zo'n 16 avondvullende opera's en nog wat eenakters en onvoltooide 
operapartituren. Als hij op mijn leeftijd nu (71 - en dat is verre van denkbeeldig: zijn tijdgenoot 
Haydn werd 77) aan het graf van Beethoven had kunnen staan, dan hadden we, gezien het 
tempo waarin hij tot zijn dood opera's schreef, nog 26 opera's van hem te goed gehad. 

Zijn muziek staat bij mij als zodanig dus nummer één. Maar om een idee te geven, heb ik 
hier mijn Mozart-toptien, voor zover over de verschillende muziekvormen verdeeld en in 
willekeurige volgorde:  

Don Giovanni (K 527) 
Divertimento (strijktrio) K 563 

Grote mis K 427 
"Dissonanten"-Strijkkwartet (K 465) 

(piano-)Fantasie K 475 
Pianoconcert K 503 
Strijkkwintet K 593 

Piano/blaaskwintet K 452 
Jupiter-symfonie (K 551) 

Gran partita (K 361) 
Als ik dit rijtje zie staan denk ik, ja maar dat en dat en dat en dat dan? Onbegonnen werk, dus 
met vele slagen om de arm samengesteld.  
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