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MOZART II 
  
Eerder al heb ik het in dit blad over Mozart gehad (KoorVisie, augustus 2003). Ik beschreef 
hem daar als een figuur "die als een Zeus op zijn Olympus de hele Klassiekgeschiedenis 
overscheen". Bij die bewering is het toen gebleven. Dezer dagen werd ik er om de een of 
andere reden toe verlokt nog eens goed na te denken over het waarom van die uitspraak. En 
omdat ik het genoeglijk vind om op zulke dingen wat dieper in te gaan, ga ik mijn 
beweegredenen voor zo'n bewering nog eens na. 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (Oostenrijk, 27 januari 1756 - 7 december 1791) wordt wel 
eens beschouwd als een komeet die ooit in het planetenstelsel van de Klassiekgeschiedenis 
verscheen en toen (te) kort schitterde. Het is alsof hij geen deel uitmaakte van dat stelsel, er 
geen invloed van ondervond of op uitoefende, en eigenlijk niet meer dan een unieke passant 
was. Ik vind dit voor bestrijding vatbaar, integendeel, hij nam een scharnierpositie, dus zeg 
maar de plek van zon, in de Klassiekgeschiedenis in (zie diagram). Hoe zit dit? 
 
De Klassiekgeschiedenis is van huis uit een Westeuropese aangelegenheid. Zij wortelt sinds 
de 12e eeuw in de 'strook' Italië/Frankrijk/Engeland/de Nederlanden (ongeveer de huidige 
Benelux), waar componisten als Francesco Landini, Guillaume de Machaut, John Dunstable 
en Johannes Ciconia op de voorgrond stonden. Vervolgens domineerden achtereenvolgens 
de Nederlanden (t/m de 16e eeuw; met Josquin des Prez, Lassus) en Italië (17e eeuw; met 
Palestrina, Monteverdi), waarna in de 18e eeuw het zwaartepunt in Midden-Europa, bij de as 
Italië-Oostenrijk-Duitsland, kwam te liggen. Van de negentiende eeuw af breidde Klassiek 
zich, hoewel die 'as' met bv. Verdi, Wagner, Brahms prominent bleef, als het ware over de 
wereld uit. Ze verspreidde zich zowel naar Oost-Europa (met Rusland) en Griekenland, 
Turkije, Israël, als verder weg naar Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, en 
uiteindelijk ook naar Japan en China. Als je 't mij nu vraagt is de standaard voor  
Klassiek gezet in de tijd waarin Midden-Europa, met Bach, Haydn & Mozart, de 
Klassiekgeschiedenis domineerde, in de 18e eeuw dus. Engeland was ondanks een rijk 
muziekleven, op enkele figuren als Purcell en (Duitse import!) Handel na, wat weggevallen 
en ook Frankrijk refereerde zich toch krachtig aan wat er meer oostelijk voorviel. 
Wat was hier de rol van Mozart in? 
  
Een scharnierpositie in een geschiedenis innemen betekent dat allerlei ontwikkelingslijnen bij 
de figuur in zo'n positie samenkomen en dat daaraan weer allerlei ontwikkelingslijnen 
ontspruiten. Mozart is zo'n geval. Hij bevond zich als Oostenrijker vanzelf al in het 
spanningsgebied tussen de Noordeuropese of Duitse invloedssfeer (met Schütz, Buxtehude, 
Bach & Zonen, Gluck) en de Zuid-europese of Italiaanse invloedssfeer (met Carissimi, 
Corelli, de beide Scarlatti's). Die spanning was leuk zichtbaar in de film Amadeus waar er 
binnen de keizerlijke hofhouding wordt gekibbeld over of het Duits in doorgaans in het 
Italiaans uitgevoerde opera's is te tolereren. Voeg daar bij hoe Mozart van jongs af Europa 
doorkruist heeft, van Parijs tot Praag, van Londen tot Napels, en besef dan hoe de man in 
zijn gretige nieuws- en leergierigheid ál het aanwezige Klassiek moet hebben opgesnoven en 
-gezogen, in zijn muziek een legering smedend van wat in deKlassiekgeschiedenis aan hem 
vooraf ging. 
  
Zo lopen er twee hoofdlijnen in de Klassiekgeschiedenis op Mozart uit, (1) de lijn die met 
name in de muziek van de Johann Sebastian Bach een hoogte- en, je zou kunnen zeggen, 



ook een eindpunt vindt en waarvan het zwaartepunt in de kerkmuziek in de breedste zin van 
het woord zit: een lange ontwikkelingslijn in het componeren van met name missen, 
motetten, instrumentale muziek, incl. orgelwerken, uitmondend in het componeren van 
concertmuziek in het algemeen.  
 
De andere lijn (2) zit in de geschiedenis van de opera, met name in Italië. Beide lijnen zijn 
zelf ook weer vertakt. Voornamelijk met het oog op orgelmuziek had je bv. de Noordeuropese 
orgelschool van Jan Pieterszoon Sweelinck en de Zuideuropese van Girolamo Frescobaldi. 
Met het oog op opera zijn een 'noordelijke' rond Venetië (Monteverdi) en een 'zuidelijke' 
richting rond Napels (Alessandro Scarlatti) te onderscheiden. 
 
De zuidelijke tak in het componeren van opera's is berucht om de  
nadruk die daar op het zingen zelf wordt gelegd: alles is erop gericht de zanger zoveel 
mogelijk met zijn kunst te doen pralen, vaak met veronachtzaming van een zinnige verhaallijn 
of verdere muzikale invulling. Deze opvatting heeft met operacomponisten als Piccini(ni). 
Traetta, ook Handel, Hasse, Jomelli, Paisiello, het componeren van opera's in Italië tot aan 
Mozart sterk gedomineerd. Daardoor werd een opera een aaneenschakeling van vocale 
hoogstandjes die voortdurend het overigens niet altijd even beduidende verhaaltje 
onderbraken. De overheersing van het vocale heeft in de Italiaanse opera verder weliswaar 
tot en met Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini steeds voortbestaan, maar 
onder invloed van Mozart's opera's duidelijk met veel meer body en finesse. 
 

 
De noordelijke tak in de opera-ontwikkling is hier min of meer een Noordeuropees beïnvloede 
reactie op: een opera moet literair en muzikaal interessant zijn en de vocale bijdrage moet 
hier dienstbaar aan en zeker niet storend zijn. De Duitser van Boheemse afkomst 
Christoph Willibald von Gluck was, aansluitend bij Monteverdi, Cavalli, Cesti e.a. de 
kampioen van deze benadering en daarin een voorloper van de Duitse opera van Weber en 
Wagner. 
 
Er is in de loop van de 18e eeuw veel woordenstrijd tussen deze richtingen geweest. 
Intussen brachten van het zuiden uit Archangelo Corelli,  Antonio Vivaldi c.s. de kamer- en 
orkestmuziek tot (voortgaande) ontwikkeling, waarna van het noorden uit de zogenoemde 
Mannheimer School van Johann Stamitz e.a. de symfonische muziek begon te beheersen 
met als belangrijkste loot Josef Haydn. Zo verscheen de ster van Mozart in een wemeling 
van ontwikkelingslijnen. Deze trends vormden de muziekwereld waarin Mozart begon te 
componeren. En je hoort ze ook allemaal in zijn muziek terug, in zijn vroege symfonieën en 
opera's en missen. Vervolgens gaf hij ze van een eigen groei uit in een eigen verwerking en 
(her)ijking ook door aan de voortgang van de Klassiekgeschiedenis. 
  
Van Mozart's muziek uit zijn een viertal trends te onderkennen. 



Met zijn Duits gezongen 'Singspiele' (Bastien und Bastienne, Die Gärtnerin aus Liebe, Zaïde, 
Die Entführung aus dem Serail, Der Schauspieldirektor, Die Zauberflöte) stak hij (1) in op de 
eerder genoemde lijn Monteverdi-Gluck-Weber-Wagner; het ontstaan van Der Freischütz van 
Carl Maria von Weber bv. is zonder Die Zauberflöte niet denkbaar. Met zijn Italiaanse opera's 
(o.a. Le nozze de Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte) enterde hij (2), overigens met 
stimulerend interessanter verhalen en rijker karaktertekening van de in die opera's 
optredende personages, de lijn naar Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini. 
 
Maar er zijn nog een tweetal ontwikkelingslijnen, waarin Beethoven van belang is. Ik maakte 
eerder een onderscheid tussen concertmuziek en opera. Naast Mozart's tweezijdige invloed 
op de opera, had hij met zijn instrumentale muziek ook zulke invloed op de ontwikkelingen in 
de concertmuziek. Hier binnen was in de 19e eeuw van de Romantiek ook 
weer een tweesporigheid waar te nemen. Aan de ene kant (3 dus) vormde zich een 
hoogromantische stroming met componisten als Schubert, Berlioz, Liszt, Bruckner, Mahler. 
Hier ontstond een muziek die uit eerdere voegen brak en tot grootschalige ontboezemingen 
leidde. Aan de andere kant (4) zette zich een soort trouw aan de 'classicistische' traditie van 
de 18e eeuw met zijn vertrouwde vormen en discipline door bij componisten als 
Mendelssohn, Chopin, Schumann en vooral Brahms. 
 
Beethoven stond aan de bron van deze tweeledigheid: met bv. zijn negende symfonie 
voedde hij de hoogromantische kant van de 19e-eeuwse Klassiekgeschiedenis, met zijn 
derde symfonie ('Eroica') de  classicistische kant. Maar hij kreeg deze tweeledigheid al van 
Mozart door. Wie diens pianofantasie KV 475 hoort (vooral in een uitvoering van Ronald 
Brautigam), kan daar al een ferm stuk hoogromantiek in beluisteren, en in de 
beroemde finale van de Jupitersymfonie wordt het hele 18e-eeuwse muziekleven, de barok 
van Bach incluis, zo naar een hoogtepunt gestuwd, dat je je kunt voorstellen dat ze in de 
eeuw erna, te beginnen bij Beethoven, als baken diende en tot navolging aanzette. 
Zo goed als Mozart's muziek vervuld is van overgeleverde inhouden van voorheen, zit ze 
ook vol met dergelijke 'ziener'achtige momenten. In de Commandeursscene uit Don 
Giovanni, zeg ik altijd maar, ligt de hele 19e-eeuwse opera van Verdi & Wagner al besloten. 
Van het Dissonantenkwartet (KV 465) kun je zelfs zeggen dat er de 20e eeuw in werd 
voorvoeld.  
 
Vandaar dus: Mozart - Zeus. 
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