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Voorwoord
Toen ik aan dit boekje begon, wist ik nog niet dat het een boekje
zou worden. Ik had namelijk het idee om slechts een A4’tje te
maken met wat informatie over Mozart, de mis en over dit project.
Maar, zoals me wel vaker gebeurt als ik ergens enthousiast over
ben, loopt het vervolgens geheel uit de hand. ‘Je fantasie is je grootste beperking’ en voordat ik het wist, kwam ik op het internet natuurlijk van het ene artikel/archief over Mozart in het andere
terecht. Soms bleken uitlatingen op het internet en in boeken strijdig met elkaar en dan zoek je nog weer verder… vind je nog meer
leuke weetjes… en steeds wordt het weliswaar een completer en
evenwichtiger verhaal maar zo ontaardt een A4’tje ook in een ‘niet
bedoeld’ boekje. Ik heb geprobeerd om me zoveel mogelijk te beperken tot zaken die door meerdere bronnen worden bevestigd
maar pretendeer daarmee zeker niet historisch correct te zijn!
Ik voel me een bevoorrecht mens dat ik een project als dit mag
doen en dat meen ik uit de grond van mijn hart! Een groep van zo’n
160 muziekliefhebbers dirigeren kost veel zweet (bij mij letterlijk)
en veel tijd (die heb ik), maar het geeft ook een héél fijn gevoel en
veel voldoening als je dan samen ook écht iets op de planken weet
te brengen. Ik wil dus ook graag iedereen bedanken die zich heeft
ingezet voor dit project. Daarnaast moet ik mijn excuus maken aan
diegenen in mijn omgeving die hierdoor zeker wat minder aandacht
kregen dan ze eigenlijk verdienden…
Wat ik ook geweldig vind is dat sommige sponsoren zich spontaan
hebben gemeld! Dus geen gezeur om een bijdrage, maar gewoon als
reactie: “Wat een leuk initiatief en als ik wat kan sponsoren, moet
je het maar even zeggen…”
ALLEMAAL SUPER BEDANKT!
Jeroen Teelen
Twello 2007
W. A. Mozart - Missa Brevis in B-dur K.V. 275
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Missa Brevis?

Er is niet één missa brevis, maar er zijn er vele en ook nog eens van
diverse componisten… Even een korte toelichting…
Het Latijnse woord voor ‘mis’ is ‘Missa’. De gemiddelde kerkganger
verstaat onder het woord ‘mis’ de viering/bijeenkomst als totaal.
Het woord ‘Brevis’ betekent ‘kort’. Missa Brevis wordt dus vertaald
als ‘korte mis’.
Mis is de naam van de kerkdienst binnen een bepaalde rite. Het
woord ‘Mis’ vindt volgens de meeste wetenschappers zijn oorsprong in het Latijn (dimissio of missio = (weg)zending). Maar er
zijn er ook die beweren dat het woord ‘mis’ komt van het Hebreeuwse woord ‘misha’, dat ‘offer’ zou betekenen. Kortom, over
zelfs dat ene woordje zou je weer vele pagina’s kunnen vullen.
Er zijn vele mis-tradities overgeleverd: de Grieks-orthodoxe, Russisch-orthodoxe, Ambrosiaanse, Koptische, Byzantijnse, etc. Wij beperken ons hier tot de teksten van de rooms-katholieke eredienst.
De kern van de mis is de eucharistieviering. Deze is terug te voeren
op de viering van het Avondmaal, zoals Jezus dat deed met zijn leerlingen op de laatste avond voor zijn gevangen-neming, veroordeling
en kruisiging. Het centrale punt in deze viering is de zegening van
brood en wijn en de verandering daarvan in het lichaam en bloed
van Jezus Christus. Jezus wilde dat zijn discipelen op deze wijze zijn
dood en verrijzenis zouden gedenken want de evangelisten schrijven dat Jezus heeft gezegd: “Zo vaak gij dit doet, zult gij het doen
tot mijn gedachtenis”.
In de loop van de vijfde eeuw kreeg de ‘mis’ haar vaste vorm in de
Latijnse taal. De oorspronkelijk gebruikte liturgische taal was
Grieks. Wij lezen dus nu een Latijnse vertaling van de Griekse verhalen die de volgelingen, meer dan een generatie na Jezus’ dood, in de
ons bekende vorm opschreven hebben en waarvan later vertalingen
in de diverse landstalen gemaakt werden.
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Indeling van de ‘Mis’
Er zijn vijf vaste misdelen (het ordinarium) en deze zijn door componisten dan ook het meest ‘op muziek gezet’.
- Kyrie Eleison (Heer ontferm U)
- Gloria in excelsis Deo (Eer zij God in den hoge)
- Credo (Geloofsbelijdenis)
- Sanctus (Heilig) met Benedictus (Gezegend Hij die komt) Sanctus
en Benedictus worden vaak als één geheel gezien en meestal ook
direct na elkaar gezongen.
- Agnus Dei (Lam Gods).
Om en om met deze vaste delen staan de wisselende delen (het
proprium), die tijd-eigen zijn, d.w.z. gebonden aan de wisselende
onderwerpen binnen het kerkelijk jaar, zoals;
- Kerstmis (de viering van Jezus’ geboorte)
- de zes weken vóór Pasen waarin de eucharistievieringen geconcen
treerd worden op Christus’ lijden (de Passionen)
- Pasen (de herdenking van zijn opstanding)
- Pinksteren (de viering van de verschijning van de Heilige Geest aan
de gemeenschap).
Binnen de kerkdienst behoren bij de vaste en wisselende misdelen
ook nog gebeden, lezingen en een preek.
Een restant van het Grieks is te vinden in de eerste woorden van het
Kyrie eleison: Kyrie is een vorm van Kyrios en betekent Heer, eleison
is een vorm van eléos, wat betekent: medelijden/erbarmen hebben…
Kerkmuziek
De vroege, nog eenstemmige liturgische muziek werd in neumennotatie (een oude notatie zonder notenbalk) op schrift gesteld, en
later gregoriaans genoemd. Het was namelijk Paus Gregorius de
Grote (590-604) die aan het eind van de zesde eeuw de bekende
kerkmelodieën liet verzamelen en noteren. Het waren eigenlijk niet
meer dan melodische geheugensteuntjes boven de tekst, zodat de
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overlevering van de muziek zélf eigenlijk van mond tot
mond ging en nog niet via papier.

Neumen notatie:
boven de tekst werden
tekens geplaatst die het
verloop van de melodie
aangeven.

Gregoriaans wordt ‘a capella’ gezongen, dus zónder instrumentale begeleiding (ook niet op een orgel, hetgeen
tegenwoordig vaak toch wordt gedaan!). Gregoriaans
wordt unisono (=eenklank) gezongen (denk bijvoorbeeld
aan de zingende broeders in een klooster). Een gemengd
koor van vrouwen en mannen samen zou dus geen Gregoriaans ‘mogen’ zingen. Vrouwen zingen immers een
octaaf hoger dan de mannen. Een vrouwen ‘schola’ apart
zou wel mogen. Wat ook wél kan, is mannen en vrouwen
die om beurten zingen, zoals dat bij verzen van een
psalm gaat.

Gregoriaanse muziek verschilt heel veel van de modernere muziek. Gregoriaans is muziek
met een zgn. ‘vrij ritme’. ‘Vrij’ betekent in dit geval dat er geen sprake is van een vaste
maatindeling (vrijwel alle andere muziek die we kennen heeft een (regel)maat in accenten,
ook wel ‘metrum’ genoemd. Denk maar aan de wals (1,2,3 - 1,2,3 ofwel driekwartsmaat).
De beweging van het Gregoriaans is misschien wel te vergelijken met stromend water,
met eb en vloed. Elke golf is daarbij wel weer anders dan de vorige. Het zou best wel eens
kunnen dat de rust en de natuurlijkheid die van Gregoriaans uitgaat, te maken heeft
met die ‘onthaaste’ timing. De teksten zijn voor een groot deel ontleend aan
het Boek der Psalmen.

Guido van Arezzo (995-1050), een Italiaanse monnik, heeft een
grote bijdrage aan de ontwikkeling van het notenschrift geleverd.
Het was zijn idee om de tekens (neumen) op parallelle lijnen te zetten, waardoor de tekens in feite concrete toon(hoogte)-verschillen
gingen aanduiden, zoals ook ons huidige notenschrift doet. Op deze
manier kon hij de koorzangers die hij onder zijn hoede had nieuwe
liederen laten zingen zónder dat ze deze eerst gehoord hadden.
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V

Vanuit het Gregoriaans ontwikkelde zich vanaf omstreeks 1100 de
meerstemmigheid (polyfonie). Componisten uit alle tijden die zich
tot de misteksten aangetrokken voelden, hebben het vertrouwde
Latijn gebruikt, zowel (aanvankelijk) in de rooms-katholieke als
(later) in de protestantse, c.q. Lutherse redactie, die onderling weinig verschillen.
Soorten missen
Er zijn verschillende benamingen van missen, zoals:
- het Requiem, de mis voor de overledenen
- de Missa Brevis, de korte mis
- de Missa Solemnis, de plechtige mis of ‘hoogmis’.
Werd oorspronkelijk iedere mis voor een kerkdienst gecomponeerd,
later ontstonden er missen en misdelen die louter en alleen in de
concertzaal werden uitgevoerd: de Paukenmesse, Nelsonmesse,
Theresienmesse van Haydn, de Krönungsmesse van Mozart, de
grote Mis in f-klein van Bruckner, het Gloria van Vivaldi of Poulenc.
Dan zijn er de dodenmissen, oorspronkelijk voor de kerkdiensten op
Allerzielen, 2 november. Het meest bekend zijn de Requiems van
Mozart en Verdi.
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Köchel ’s Verzeichnis (K.V.) 275
Van Mozarts werken (naar schatting bijna 800 stuks!) verschenen
tijdens zijn leven slechts weinige in druk. Deze werden voorzien van
opus-nummers, die echter geen leidraad voor chronologie of catalogisering vormden. Op 9 febr. 1784 begon Mozart, zich klaarblijkelijk
bewust van zijn betekenis als componist, zélf met het catalogiseren
van zijn composities. Daardoor is het mogelijk de chronologie van
zijn werken, gecomponeerd vanaf die datum, vast te stellen. Op 15
november 1791 noteerde hij voor het laatst een compositie in dit
‘Verzeichnis’.
Aan Ludwig Ritter von Köchel (1800-1877) is, op aansporing van Mozarts zoon Frans Xaver, de samenstelling van
een chronologische thematische catalogus van Mozarts
werken te danken (1862). Naar deze catalogus verwijzen
de achter de titels van Mozarts werken gebruikte afkorting “K.V., of soms kortweg K.” met een nummer (zoals
in het geval van onze Missa Brevis in B-dur, K.V. 275. In
de catalogus is bovendien een overzicht opgenomen, ingedeeld naar genres (kerkmuziek, opera’s, symfonieën,
concerten, etc.), waardoor het mogelijk is ook werken
Ludwig von Köchel
waarvan men het ‘Köchelnummer’ niet kent, terug te vinden. Bij
ieder werk worden, behalve de eerste maten van elk onderdeel, gegevens over ontstaan, opdracht, handschrift, eerste uitvoering, afschriften, uitgaven en literatuur vermeld.
Na Köchels dood in 1877 heeft zijn ‘Verzeichnis’ nog vijf revisies ondergaan. De laatste stamt uit 1964 (Franz Giegling, Alexander Weinmann and Gerd Sievers). Het probleem was namelijk om ook de nog
niet ontdekte werken, muziekfragmenten en dergelijke onder te
brengen. Hierdoor zou de nummering, omdat zij chronologisch is,
bij iedere ontdekking steeds weer moeten worden aangepast. Dat is
echter heel onpraktisch omdat bijvoorbeeld ‘onze Missa Brevis in Bdur’, al jaren overal met de vermelding ‘K.V. 275’ gedrukt was…
Dergelijke problemen werden bij de eerste ‘revisies’ opgelost door
6
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Dergelijke problemen werden bij de eerste ‘revisies’ opgelost door
een stuk dat bijvoorbeeld tussen het nummer 114 en 115 moest
komen te benoemen als 114a. Maar zelfs daarmee waren natuurlijk
niet álle problemen oplosbaar want het fundament van de oplossing is hetzelfde! Kortom, er is nu een ‘Nieuwe Köchel Verzeignis’
waarin de zaken die niét kloppen, als tekst zijn aangevuld, met behoud van het oude nummer.
Bijvoorbeeld: Fluit Quartet in A groot, K. *298, niet gecomponeerd
in 1777-78 maar in 1786-87… etc. Ook hier geldt dus; een ogenschijnlijk eenvoudig probleem heeft heel wat voeten in aarde gehad en
kan eigenlijk pas écht goed worden opgelost als we werkelijk alles
kennen dat Mozart heeft gecreëerd.

Mozarts handschrift
W. A. Mozart - Missa Brevis in B-dur K.V. 275
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Wolfgang Amadeus Mozarts
leven in het kort

Wolfgang Amadeus Mozart werd geboren te Salzburg (27 januari
1756, ’s avonds om 20.00 uur). Op 28 januari werd hij vervolgens gedoopt onder de namen Joannes Chrysost(omus) Wolfgangus Theophilus (Latijn: Amadeus). Hij overleed op 35 jarige leeftijd te Wenen
(5 december 1791 om vijf minuten voor 1 in de morgen). Hij is een
Oostenrijkse componist en geldt als een van de grootste fenomenen uit de muziekgeschiedenis.
Hij was componist, pianist, violist en dirigent (zijn werk heeft ook
veel invloed gehad op latere componisten, met name Ludwig van
Beethoven en Johannes Brahms).
In de 35 jaar die Mozart geleefd heeft, maakte hij 18
grote reizen. Dat maakt de omvang van het immense
oeuvre dat hij naliet nog indrukwekkender. In 1990
kwam een ‘complete’ catalogus uit met bijna 800 werken (prof. Neal Zaslaw en William Cowdery), waarvan globale aantallen - 20 missen, 18 opera’s, 50 symfonische werken, 25 pianoconcerten, 25 strijkkwartetten, en
25 pianosonates. Niet voor niets wordt Mozart door
velen beschouwd als het grootste muzikale genie aller
tijden en door Wolfgang Hildesheimer in zijn spraakmakende boek ‘ein unverdientes Geschenk an die Menschheit’ genoemd.

Mozarts piano
De familie Mozart is oorspronkelijk van Zwabische (streek in zuid
Duitsland) afkomst en vestigt zich begin zeventiende eeuw in
Augsburg. Voor zover bekend was Leopold Mozart de eerste echt
muzikale telg in de familie (violist in het hoforkest van vorst-aartsbisschop Schrattenbach te Salzburg). Leopold Mozart trouwde met
Anna Maria Pertl. Van de zeven kinderen die tussen 1748 en 1756 uit
het huwelijk werden geboren, stierven er vijf in de leeftijd van één
8
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week tot bijna zes maanden. Het vierde kind Nannerl
(1751) en het zevende Wolfgang Gottlieb (1756) bleven gelukkig in leven. Wolfgang zou zijn brieven later vaak ondertekenen met Wolfgang Amadé. Gottlieb (de Duitse
versie van Amadé en zo gedoopt naar zijn peetvaders
tweede naam Theophilus) gebruikte hij zelden.
De eerste jaren van zijn leven (van 1756 tot 1773) huurden
de Mozarts een appartement bij de familie Hagenauer in
Salzburg. Deze familie financierde tevens de vele concertreizen die Vader Mozart met zijn 2 kinderen ondernam. Amadeus was, de naam zegt het zelf, een lieveling van de
goden. Maar wellicht dat de goden er minder tussen zaten dan
vader Leopold, want die was niet alleen een begaafd violist, organist en pianist, hij kreeg ook enige naam als muziekpedagoog in
Oostenrijk en de rest van Europa. Bovendien stouwde hij zijn huis
vol met instrumenten en liet hij zijn kinderen geen gewone
Salzburgse school, maar de muzikale ‘thuisschool’, doorlopen.
Kortom, Wolfgang kreeg de muziek als het ware met de paplepel ingegoten. Vader Leopold stond al bekend als leermeester en hij nam
deze taak ook ter harte als het om zijn eigen kinderen ging. Zowel
wiskunde, godsdienst, dans, literatuur, lezen en schrijven als muziek werden door Leopold onderwezen. Leopold zou een meester
zijn geweest in steeds maar weer ‘motiveren tot het uiterste’ en de
kinderen hadden daar plezier in.
Wolfgangs zus, Maria Anna gedoopt, luisterde de rest
van haar leven naar het koosnaampje Nannerl. Ze bleek
een uitzonderlijk muzikaal kind, waarvan de loopbaan
als pianiste echter spoedig zou verbleken in de schaduw
van de goddelijke Wolfgang, haar vijf jaar jongere broer.
Over de peuterjaren van ‘Wolfje’ werden al de gekste romantische zaken gepubliceerd. En dat is begrijpelijk
want het blijft voor het modale brein hoe dan ook moeilijk te bevatten hoe zo’n knulletje, amper uit de luier, al
handig en smaakvol met muzieknoten zat te jongleren.
Op z’n vierde speelde hij al piano en een jaar later noteert hij zelf
zijn eerste deuntjes (die vader Leopold dan netjes uitwerkte). Soms
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liggen de romantische verzinsels wellicht erg dicht bij de waarheid.
Als we weten dat de Salzburgse hoftrompettist Johann Andreas
Schachtner een intieme vriend van de Mozarts was, dan kan de volgende anekdote (die hij later aan Nannerl Mozart beschreef) ongetwijfeld waar gebeurd zijn. Misschien niet precies zó en precies dán,
maar toch ongeveer zó en ongeveer dán. Want ooit moet de vader
toch het wonder in Wolfje ontdekt hebben… “Op een dag”, schrijft
Schachtner aan Nannerl, “ging ik met je papa na de donderdagse
dienst mee naar jullie huis. De kleine Wolfgang zat driftig te schrijven.”
Papa: “Wat ben je aan het doen?”
Wolfgang: “Ik schrijf een pianoconcert, het eerste deel is
bijna klaar.”
Papa: “Laat eens zien, dat is vast iets heel bijzonders!”
Papa nam het blad en toonde mij een geknoei van
noten, voor het merendeel genoteerd boven uitgesmeerde vlekken... We lachten eerst om deze schijnbare
wartaal, maar toen begon papa de hoofdzaak, de muziek zelf, te onderzoeken. Lange tijd keek hij aandachtig
naar het papier, en ten slotte rolden er twee tranen van
bewondering en vreugde over zijn wangen. Wolfgang was toen vijf!
Op 5-jarige leeftijd verschijnt Mozart ook voor het eerst ten tonele, maar nog niet als muzikant. Hij neemt deel aan een dansspektakel in de universiteit op muziek van Eberlin.
Nannerl heeft trouwens ook een notitie over haar vijf jaar jongere
broertje achtergelaten: “Nauwelijks was hij met de muziek begonnen of al zijn zintuigen leken ongevoelig voor iets anders. Zelfs als
hij bezig was met een spelletje moest hij muziek horen. Als we ons
speelgoed van de ene naar de andere kamer brachten, moest er bij
gezongen worden, of degene die zijn handen vrij had speelde een
mars op de viool.”
Nogal wat Mozart-biografen hebben zich tamelijk laatdunkend uitgelaten over de motieven die Leopold Mozart bewogen zouden hebben om kleine Wolfgang en zijn zus als wonderkindertjes vanuit het
wat slapende en bekrompen Salzburg naar opwindender oorden in
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Europa mee te tronen. Velen
schilderen de man liever als
impresario dan als vader af,
maar dat is, zo blijkt onder
meer uit brieven en andere getuigenissen, een te wrang en
vertekend beeld. Een combinatie van begrijpelijke trots, een
al even normaal verlangen
naar ‘brood op de plank’ en
een zowel vaderlijke als tactische zorg om de latere loopbaan van
Nannerl en
Wolfgang spelen zijn kinderen. Hij heeft heel lang geprobeerd zijn zoon in zijn greep
quatre mains
te houden en op allerlei terreinen (ook tactisch) aan te sturen. Dat
Wolfgang daar gedurende zijn ontwikkeling natuurlijk steeds meer
van afweek, is begrijpelijk. Dit lijkt een correcter schets van een
man die zichzelf tot zijn dood (in 1787) nagenoeg weggecijferd heeft
voor de toekomst van vooral zijn zoon. In dat opzicht vond hij ieder
verloren ogenblik voor altijd verloren. Hoe het ook zij, hij toonde de
wereld het wonder. In 1761 (Leopold was toen 41 jaar) besloot Leopold Mozart om zijn eigen carrière te laten voor wat ze was. Hij
stopte met lesgeven en componeren, presenteerde zijn zoontje tijdens een concert aan de universiteit van Salzburg en maakte zich
op om de wereld te veroveren. München eerst, waar Nannerl en
Wolfgang quatre mains speelden en maar liefst drie weken achtereen concerten gaven. Ze traden daar ook op voor keurvorst Maximiliaan Joseph III en een select gepoederd publiek. Over die
gebeurtenis bestaan geen getuigenissen. Maar bijval was er ongetwijfeld alom. Te meer omdat Wolfgang erg bedreven was in een
toenmalig erg geliefd acrobatisch nummertje, waarbij de pianovirtuoos de toetsen onder een doek met onzichtbare vingertjes moest
beroeren.
Op z’n zevende had Wolfje zo ongeveer het volgende op zak: een
absoluut gehoor, een voortreffelijk vioolspel (hij speelde ook altviool), een virtuoos pianospel, een formidabel muzikaal geheugen
en groot gemak om van het blad te spelen, een flinke flair voor improvisatie, een leuk stemmetje en een temperament om te stelen,
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opgeruimd, ijverig, slim en - iets dat hij tot het eind toe in ere hield
- een kwajongensachtig gebrek aan onderdanigheid.
Zo trok de familie naar Wenen…
In de tweede helft van de achttiende eeuw was de aandacht van heel Europa gericht op Wenen. Frans I was keizer en Maria Theresia zijn geliefde keizerin. Maria
Theresia werd een voorbeeldig heerseres genoemd, verstandig en kundig en onder haar beleefde Wenen een artistieke groei die geen andere hoofdstad kon bijhouden.
In iedere familie werd aan cultuur gedaan. Wenen was
toen de hoofdstad van het Habsburgse Oostenrijk en
het muzikale hart geworden van Europa. In het najaar
van 1762 waren de kleine Mozarts er te gast in het paleis
Schönbrunn. Volgens een ooggetuige konden de aanwezigen hun ogen en oren nauwelijks geloven, maar of het
Paleis Schönbrunn
waar is wat vader Mozart schreef - dat WoIfgang bij het afscheid op
in Wenen
de schoot van de keizerin kroop, zijn armen om haar hals sloeg en
haar een dikke kus gaf - of dat prinses Marie-Antoinette, de latere
koningin van Frankrijk, de uitgegleden Wolfgang tegen alle aristocratische gewoontes in op de spiegelgladde parketvloer overeind
trok - of dat hij keizerin Maria Theresia heeft gezegd dat hij met
haar zou trouwen als hij groot was - dat kon ook best allemaal wat
ingegeven zijn door de koorts van de euforie. Misschien allemaal
gebeurd… misschien een tikje aangezet…
Ze keerden naar Salzburg terug. Niet echt rijker dan voorheen, want
de adel betaalde haar artiesten toen liever met snuifdozen dan met
geld, maar door het keizerlijke applaus in elk geval aangemoedigd
om verder op verkenning te gaan. Pas aangekomen in Salzburg
maakte Leopold alweer plannen voor een volgende reis die hen naar
Brussel, Londen en Parijs zou brengen. Het was een tijd waarin een
autorit van één dag, per koets veertien dagen in beslag nam. Op 9
juni 1763 vertrokken vader, moeder, de twee kinderen en bediende
Sebastian Winter in de eigen reiswagen vanuit Salzburg voor een
tournee naar het voor hen onbekende West-Europa. Deze tournee
zou bijna drieëneenhalf jaar duren en hen naar zes landen en de

12

W. A. Mozart - Missa Brevis in B-dur K.V. 275

boekje mozart schets_1-1017167708.e$S:Layout 3

29-11-2007

12:38

Pagina 13

brandpunten van het toenmalige culturele leven voeren; de hoven
van onder meer München, Schwetzingen, Brussel, Versailles, Londen en Den Haag. Overal maakte hun verbluffende optreden grote
indruk. Een reis van meer dan 5000 km. Mozart speelde niet alleen
voor alle gekroonde hoofden en bijhorende belangrijke mensen,
maar ook voor de mensen in de straat en de lagere-dan-koninklijke
klassen. Vlug geteld speelde Mozart een 100-tal concerten, en dat
nog voor hij 10 jaar was! Je kunt dus ook best stellen dat Mozart in
zijn vroege jeugd al onder zeer grote druk stond en steeds maar
weer moest opdraven om zijn ‘kunstjes’ aan iedereen te vertonen.
In Vlaanderen zat de sfeer er meteen in. Na hun bezoek aan een
Vlaamse herberg noteert Leopold Mozart: “We gingen op rieten
stoelen bij de haard zitten; aan een lange ketting boven het vuur
hing een ketel waarin vlees, rapen en allerlei andere ingrediënten
lagen te pruttelen. We kregen een erbarmelijk klein tafeltje en vervolgens werd er soep en vis opgediend, samen met een fles rode
champagne. De deur bleef alsmaar open, zodat we geregeld werden
vereerd met een bezoek van de varkens, die knorrend om ons heen
liepen te wroeten.”

Parijs

Het mondaine Parijs lag de
Mozarts niet. Melchior Grimm,
een vooraanstaand intellectueel, schreef over zijn ontmoeting met Wolfgang in de
Correspondance littéraire’:
“Het is duidelijk dat ik dit kind nog maar een paar keer hoef mee te
maken om volkomen in de war te raken. Nu begrijp ik welk een verpletterend effect een wonder kan uitrichten.”

Later meldde Grimm ook “Hij is te vriendelijk, te passief, te gemakkelijk in te palmen, te weinig er op bedacht fortuin te maken. Om
hier indruk te maken moet men spitsvondig zijn, ondernemend,
uitdagend. Wat het maken van fortuin betreft, zou ik liever zien dat
hij maar de helft van zijn talent bezat en het dubbele van zijn
schranderheid. Dan zou ik mij geen zorgen maken over hem.”
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Mozart had, door de rol van zijn vader, nooit geleerd om zélf zijn
kansen te creëren en te pakken en zijn ‘zaakjes’ op orde te hebben.
Hij was gewend dat zijn muzikale talent genoeg was en dat de rest
vanzelf ging…
Parijs keek geamuseerd toe, vol gespeelde interesse. Maar dat
duurde niet lang want de Mozarts werden uitgenodigd in Versailles
waar de complete adel met stomheid was geslagen en zo werden ze
even later dan ook in Parijs met open armen ontvangen. Wolfje zag
er zowaar voor ‘t eerst enkele van zijn composities in gedrukte
vorm. De trots van vader Leopold kon niet op maar de sfeer lag hem
niet. In zijn brieven lezen we hoe gelukkig hij was om het snobistische Versailles voor het sympathieke Londen te mogen ruilen. Londen bleek, veel meer dan het artificiële ‘Paris’, een stad van levende
cultuur en niet in ‘t minst van muziek. Vijf jaar na zijn dood was
Händel er nog springlevend, Johann Christian Bach was
er de beminnelijke (en door Wolfgang buitengewoon geapprecieerde) muziekleraar van koningin Charlotte en
Italiaanse opera’s stonden er zowat elke dag op de publieke affiche. Muziek bleek in Londen het bruisende
hart van het culturele leven te zijn. En het duurde niet
lang of de Mozarts kregen in Londen een ontvangst die,
volgens vader Leopold, alle andere overtrof. Wat we nog
beter begrijpen als we weten dat de Engelsen met géld
betaalden in plaats van met snuifdozen!
Londen
Op 11 september 1765 waren ze te gast in Den Haag waar ze op de
30ste september een groot concert gaven (De prinses van NassauWeilburg stond er op dat ze op hun terugreis een omweg via Holland zouden maken). Nannerl kreeg een hevige longontsteking en
stierf bijna en ook Wolfgang kreeg verschrikkelijke koortsaanvallen.
Zo bleef er na het herstel van de kinderen nog maar weinig tijd voor
enkele concerten in Den Haag, Amsterdam en Utrecht.
Toen de 10-jarige Wolfgang eind 1766 van deze reis in Salzburg terugkeerde, had hij een derde van zijn jonge leven reizend doorgebracht. Dat bleef zijn leven lang zo.
Hij vond reizen voor kunstenaars en wetenschapsmensen van
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essentieel belang. Zij die dat niet deden, beschouwde hij als ‘zielige
stakkers’, zoals hij in september 1778 vanuit Parijs aan zijn vader
schreef.
Naar Wenen
Thuisgekomen van de Grote Reis naar West-Europa pakte men de
draad weer op: componeren, uitvoeringen en opvoeringen. Maar
binnen een jaar vertrok het gezin alweer naar Wenen, waar ze door
keizerin Maria Theresia en keizer Joseph II werden ontvangen. Toen
in de stad een pokkenepidemie uitbrak reisde men over Brno naar
Olomouc, maar beide kinderen werden desondanks getroffen door
de ziekte. Ook die kwamen ze gelukkig te boven. Na terugkeer in
Wenen begon Wolfgang aan de compositie van ‘La finta semplice’
en vond de eerste opvoering plaats van de korte opera ‘Bastien et
Bastienne’.
Naar het land van de opera´s
Tijdens een korte tussenstop in hun thuisbasis Salzburg, werd de
amper 13 jaar oude Mozart in 1769 in dienst genomen als (onbezoldigd) Konzertmeister aan het Salzburgse hof. Na slechts 9 maanden
in Salzburg vertrok de postkoets opnieuw, deze keer eerst naar het
huidige Tsjechië en vervolgens naar Italië. In elke stad waar een
concert gegeven kon worden, werd gestopt en gespeeld.
Leopold wilde, vóórdat Wolfgang wonderkind áf was, vooral ook Italië laten kennismaken met zijn zoon. Ze reisden naar Bolzano en
Trento en de andere belangrijkste Italiaanse steden, tot aan Napels
toe. Tijdens zijn tocht door heel Italië ontmoette hij tal van belangrijke mensen, kreeg lessen van de beroemde padre Martini, werd in
Rome door Paus Clemens XIV geridderd in de Orde van het Gulden
Spoor, en ontving diverse grote compositie-opdrachten (met deze
opdrachten hingen ook zijn twee volgende reizen naar Italië
samen). Opnieuw ruim 5000 km per koets en wederom bijna 3 jaar
onderweg. Wolfgang is ondertussen een puber van 15, alleen heeft
deze puber dan al ongeveer 100 werken op zijn naam staan, waaronder een paar opera’s, wat pianoconcerten en een aantal symfonieën!
Na slechts 5 maanden ‘rust’ te Salzburg trokken vader en zoon alW. A. Mozart - Missa Brevis in B-dur K.V. 275
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weer op pad om de goede contacten die ze tijdens de eerste Italiëtournee hadden opgedaan te verzilveren. In augustus 1771 komen
vader en zoon opnieuw aan in Milaan waar Mozart start met de
compositie van Ascanio in Alba, die in première gaat op 17 oktober
(met groot succes overigens). Leopold Mozart schijnt ook geprobeerd te hebben daar een vaste betrekking aan het hof te krijgen,
maar dit werd koel geweigerd door Maria Theresia. Dan maar terug
richting Salzburg, in december 1771.

Makartplatz te
Salzburg

In Salzburg was er sinds 1771
een verandering van bewind.
Vele mogelijkheden om muziek te maken, vooral aan het
hof, werden afgeschaft. De
jonge Mozart liet zich daardoor niet van de wijs brengen
en componeerde naar hartelust tijdens zijn Salzburgse periode: dertien symfonieën, een
heel pak religieuze muziek, een pianoconcerto, diverse kamermuziekwerken, waaronder divertimenti, een kwintet en wat serenades.
In oktober 1772 gaat het wederom richting Italië maar dan enkel en
alleen naar Milaan, om de voorbereidingen van Lucio Silla van dichtbij mee te maken. In maart (1773) komen ze weer aan in Salzburg,
wat meteen ook het einde van wonderkind-Mozart betekent. De
jongvolwassene zal, hoewel er in de 70`er jaren nog een aantal reizen zijn, zich vooral in Salzburg verder ontplooien, zowel als componist als uitvoerend musicus.
Het ging de Mozarts ook financieel goed. Het huis van de Hagenauers in de Getreidegasse werd verruild voor een groter en ruimer
huis, het zogenaamde Tanzmeistershaus op de Hannibalplatz
(tegenwoordige Makartplatz nr. 6).
Halverwege deze jaren ’70 zien we Mozart zich meer en meer terugtrekken uit het muziekleven aan het hof, al zijn de exacte redenen
hiervoor niet geheel duidelijk. Hij werd niet slecht behandeld, had
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een redelijk loon, werd behoorlijk vrij gelaten in zijn doen en laten en
al met al waren ook zijn verplichtingen tegenover het hof tamelijk
beperkt. Het moeilijke karakter van aartsbisschop Colloredo en de
beperkingen van het Salzburgse muziekleven (kwalitatief matige orkesten) zullen waarschijnlijk de redenen zijn geweest van zijn ontevredenheid. Daarbij liet de aartsbisschop hem ook geen enkele
twijfel over zijn bescheiden status aan het hof en dat krenkte hem
zeer. Hij werd nadrukkelijk als ‘een van de dienaren’ behandeld. In
1777 kwam het tot een breuk met Colloredo. Wolfgang diende zijn
ontslagbrief in en Colloredo antwoordde streng door zowel vader als
zoon te ontslaan. Vader Mozart vond het echter niet opportuun om
Salzburg onmiddellijk te verlaten en wordt even later weer aangesteld en de dan 21-jarige Mozart gaat op 23 september met zijn moeder op zoek naar een nieuwe baan. Naar München, Augsburg en
Mannheim, echter zonder succes. In Mannheim leert Wolfgang het
gezin van de muziek-kopiist Weber kennen. Een gezin met vier (sommige artikelen spreken van vijf) dochters en Wolfgang wordt verliefd
op Aloysia, die ook nog eens uitstekend zong. Mannheim bezat op
dat moment ook een van de beste orkesten van Europa en hij was er
niet meer weg te slaan. Hij schrijft muziek voor zijn geliefde Aloysia.
In 1778 vindt Leopold dat het genoeg is geweest en hij draagt zijn
vrouw en zoon op om naar Parijs te trekken. Zowel Anna Maria als
haar zoon Wolfgang waren ongelukkig in Parijs en Leopold in
Salzburg stuurt hen geschreven verwijten waarin hij zijn zoon zegt
om beter zijn best te doen in de zoektocht naar een vaste baan. Tot
overmaat van ramp wordt Anna Maria ernstig ziek en ten slotte
sterft ze zelfs aan tyfus. Zowel Leopold als Wolfgang zijn radeloos,
en hun briefcommunicatie uit deze tijd is dan ook vol verdriet. Mozart blijft de hele zomer nog in Parijs, totdat hij uiteindelijk door zijn
gastheer Grimm eenzaam op een koets richting Salzburg wordt
gezet.
Eenmaal aangekomen op zijn thuisbasis in de derde week van januari 1779, solliciteert hij noodgedwongen opnieuw bij de aartsbisschop, deze keer op de positie van concertmeester en hoforganist.
Hij wordt aangenomen tegen een jaarsalaris van 448 Gulden.
In opdracht van Colloredo componeerde Wolfgang onder andere de
Krönungsmesse (K.V. 317).
W. A. Mozart - Missa Brevis in B-dur K.V. 275
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…maar U denkt natuurlijk nog … “GULDEN?”…
De Oostenrijks-Hongaarse Gulden was de munteenheid van de dubbelmonarchie
Oostenrijk-Hongarije. De valuta werd gebruikt van 1754 tot 1892, waarna de
Oostenrijkse kroon werd ingevoerd. De naam Gulden werd op de bankbiljetten
gebruikt, op munten stond veelal de naam Forint.
Ook ónze gulden stamt uit Italië. De eerste gulden uit Italië heette de ‘fiorino d’oro‘.
Dit betekent ‘de gouden florijn’. ‘Fiore’ is het Italiaanse woord voor bloem. ‘Fiorino’
heeft te maken met de lelie die op het Florentijnse stadswapen. Deze kun je vinden op
een kant van de gulden. In het Middeleeuwse latijn werd ‘fiorino’ ‘florenus’.
Daarom stond voor de gulden altijd ‘fl’. ‘Gulden’ betekent eigenlijk ‘gouden’.

Bisschop
Colloredo

18

Op 29 januari 1781 ging de opera seria ‘Idomeneo, rè di
Creta’ K.V 366, naar een tekst van Abbate Varesco,
waarin Mozarts dramatisch genie zich voor het eerst in
volle omvang openbaart, in München in première. Het
hele gezin Mozart komt luisteren naar de première en
blijft daar tot midden maart. Van München uit reisde de
componist naar Wenen waar Colloredo, de aartsbisschop van Salzburg, al vertoefde. Hier kwam het tot een
definitieve breuk en Mozart besloot in Wenen te blijven.
Mede hierdoor ontstond een verwijdering tussen hem
en zijn vader. Hij geeft pianolessen om in zijn levensonderhoud te
voorzien. In Wenen leert hij Constanze Weber (zus van Aloysia) kennen die ook zingt. Zijn vader verzette zich aanvankelijk ook tegen
het huwelijk van zijn zoon met Constanze Weber. Zonder echter rekening te houden met zijn vaders bezwaar huwde hij haar op 4 augustus 1782. Mozart, die zich volledig bewust was van zijn talent,
had zich in Wenen gevestigd als ‘vrij kunstenaar’ dus niet aan een
kerkelijk of wereldlijk hof gebonden. Bij het overgrote deel van het
publiek wekt Mozart meer bevreemding dan bewondering op en bij
de meeste van zijn collega’s alleen maar onbegrip en jaloezie. De relatie tussen vader en zoon Mozart wordt slechter, zowel door het
huwelijk met Constanze als door zijn drang naar onafhankelijkheid.
Om deze familieruzie op te lossen, besluit Wolfgang om met zijn
nieuwe vrouw naar Salzburg te reizen om haar aan zijn zus en vader
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voor te stellen. De ontmoeting was echter geen echt succes. Het
einde van het familiebezoek in Salzburg is ook het begin van Mozarts meest succesvolle periode. In februari begint Mozart aan een
‘Verzeichnüss aller meiner Werke’. Bovendien is hij nog steeds veelgevraagd als uitvoerend musicus bij belangrijke mensen in en rond
Wenen. Hij schrijft zijn belangrijkste pianoconcerti in deze periode,
de cantate Davidde penitente, diverse sonates en andere kamermuziekwerken, die haast alle ook uitgegeven worden. Een opvolger
voor de succesvolle Entführung bleef evenwel nog even uit. Op 1
mei 1786 is het dan toch zover. Le Nozze di Figaro (in samenwerking
met de Italiaanse schrijver Lorenzo Da Ponte) wordt in het Burgtheater in première gebracht. Het was een groot succes, zelfs bij de
keizer.
1784 is het geboortejaar van Carl Mozart, zijn enige kind tot dan toe
dat in leven blijft (in 1791 wordt nog Franz Xaver geboren, maar 4
andere kinderen stierven op jonge leeftijd). De beide kinderen van
Mozart krijgen zelf geen kinderen zodat er geen directe nazaten van
Wolfgang zijn.
Na het succes van Le Nozze werd de samenwerking met Da Ponte
verzilverd in Don Giovanni, met première in Venetië. Dezelfde thematiek en mogelijk een nog groter succes dan Le Nozze di Figaro.
Door het succes van onder meer de partituurverkoop hoefde hij zelf
niet meer zoveel concerten te geven en kon hij zich meer uitleven in
andere genres, zoals bijvoorbeeld de symfonie. Zo schreef hij zijn
drie laatste symfonieën in de zomer van 1788. Nog een bewijs van
zijn succes was de post van Kammermusicus aan het Weense hof,
speciaal voor hem gecreëerd om hem toch maar in Wenen te houden. Het salaris was bescheiden, maar Mozart hoefde dan ook bijna
niets te doen. Af en toe een dans voor een hofbal schrijven was
meer dan voldoende.
De dood van zijn vader in 1787 vermindert de compositiedrang van
de componist voor een aantal maanden en betekent tevens de definitieve breuk met de familie in Salzburg. Zelfs met zijn zus Nannerl,
met wie hij in zijn jeugd zo bevriend was, verwatert het contact na
het regelen van de erfenis van hun vader.
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De Laatste jaren…
In de lente van 1789 onderneemt Mozart een korte concerttournee
naar Leipzig, Dresden en Berlijn. Misschien om zijn schulden wat te
verminderen, of om te ontsnappen aan het leven in Wenen, wie zal
het zeggen…
In elk geval weten we weinig over deze tocht. Naast het feit dat hij
in Leipzig in de Thomaskirche het orgel van de grote Kantor bespeelde en diverse Bach-partituren bestudeerde, is er weinig documentatie over deze reis. De studie van het werk van J.S. Bach levert
Mozart nieuwe inzichten op, die je zeer duidelijk hoort in zijn volgende werken.
Als we even zijn voortdurende financiële problemen buiten beschouwing laten, gaat het Mozart in zijn laatste levensjaren eigenlijk heel goed. De internationale erkenning was er en hij kon
eigenlijk schrijven wat hij wilde. Zijn opera’s Cosi fan tutte en Don
Giovanni waren de kroon op al zijn opera ‘s en de compositieopdrachten en concertuitnodigingen kwamen overal vandaan.
Die Zauberflöte is de laatste opera die Mozart zal schrijven.
Halverwege juli 1791 krijgt Mozart een opdracht van graaf WalseggStuppach voor het schrijven van een requiem. Mozart moest deze
opdracht geheim houden (omdat de graaf de gewoonte had bij anderen stukken te bestellen om die dan onder eigen naam uit te
geven). Het duurt echter tot oktober vooraleer Mozart met de eerste
schetsen kan beginnen. Begin november wordt hij echter ziek en
gekluisterd aan zijn bed probeert hij tussen de koortsaanvallen
door verder te werken aan wat zijn laatste opdracht zou zijn. Op 3
december noteren we een lichte verbetering in zijn toestand (hij nodigde immers een aantal vrienden uit om samen met hem stukken
uit het Requiem door te zingen). Die avond gaat het echter opeens
heel wat slechter en dokter Closset wordt speciaal uit het theater
opgetrommeld om zijn patiënt te behandelen. De koude kompressen die de dokter als kuur voorstelde, hadden niet het gewenste effect want Mozart belandde in een shock. In de nacht van 5
december sterft hij. Waaraan is niet geheel duidelijk, maar er zijn
natuurlijk weer vele theorieën. Eén er van wil ik u niet onthouden…
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Raadsel dood Mozart opgelost?
Hoe kwam Mozart zo vroeg aan zijn eind? Dat is lang en raadsel
geweest. In de film Amadeus wordt gesuggereerd dat jaloerse concurrent Salieri hem vergiftigd zou hebben. Vergiftigd klopt, maar
Salieri heeft er niets mee te maken.

Mozarts grafmonument in
Wenen

Veel theorieën zijn er losgelaten op de voortijdige dood van
Mozart, die op 5 december 1791
op 35-jarige leeftijd stierf:
voedselvergiftiging, een burnout of allerlei natuurlijke aandoeningen die hem funest
zouden zijn geworden. Nu is
bij toeval ontdekt dat Mozart
waarschijnlijk inderdaad door
gif om het leven is gekomen,
maar door eigen toedoen. Onbedoeld overigens. Bij onderzoek aan zijn manuscripten
vonden de musicologen Oliver
Hahn en Claudia Maurer Zenck
grote hoeveelheden arsenicum
in de inkt van het manuscript
van ‘Die Zauberflöte’, de opera
waaraan Mozart in het laatste
jaar van zijn leven werkte. Arsenicum werd in de 18e eeuw
in de vorm van acqua tofana door artsen gedoseerd voorgeschreven
als middel tegen malaria, koorts en zwakte. Dat leidde tot bijwerkingen als depressies en paranoïde persoonlijkheidsveranderingen,
symptomen waaraan Mozart in zijn laatste levensjaar leed. Mozart
nam waarschijnlijk acqua tofana om de pijn van zijn nierziekte en
de streptokokken-infectie waaraan hij leed, te verlichten.
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Op 7 december wordt het Salzburgse genie, naar heersende Weense
gewoonte, in een gewoon graf begraven, even buiten de stad op de
begraafplaats St. Marx (leuk om te bekijken als je tóch in Wenen
bent want hier vind je na enig zoeken ook het oorspronkelijke graf
van Johann Strauss verstopt tussen de struiken!). Eveneens volgens
de toenmalige gebruiken waren er geen rouwenden op de begraafplaats aanwezig. De precieze locatie van zijn laatste rustplaats is
niet bekend: de doodgraver kon zich achteraf niet meer herinneren
waar Mozart begraven was.
Constanze?
Zij hertrouwde in 1809 met Georg Nikolaus von Nissen. Hij stierf in
1820. Zij zelf is 80 jaar geworden en stierf in Salzburg op 6 maart
1842.
Nannerl?
Ze werd verliefd op een zekere d’Ippold waar haar vader om onbekende reden tegen was en trouwde uiteindelijk op 23 augustus 1784
met Johan Baptist von Sonnenburgen (die vijf kinderen meebracht
uit twee eerdere huwelijken). Samen kregen ze nog drie kinderen.
Ze stierf op 29 oktober 1829. Tot haar dood werkte ze als pianolerares. Volgens sommige bronnen was ze de laatste vijf jaren van haar
leven blind.
Wat kwam er van de kinderen terecht?
Carl Thomas Mozart (Wenen 21 september 1784 – Milaan 2 november 1858) was het oudste kind dat in leven bleef. Zonder zijn opleiding af te maken trad hij in dienst bij een commerciële firma. Hij
had plannen om een piano-bedrijf te beginnen, maar kon het geld
er niet voor bijeen krijgen. Hij verhuisde naar Milaan in 1805, studeerde muziek (hetgeen hij trouwens ook niet afmaakte) en werd
vervolgens ambtenaar in Milaan. Hij kreeg van zijn moeder de piano
van Wolfgang.

Franz Xaver Wolfgang Mozart (Wenen 26 juli 1791 - Karlsbad 29 juli
1844) was het zesde en laatste kind van het echtpaar Mozart-Weber
en slechts het tweede dat de volwassen leeftijd zou bereiken. Hij
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werd amper vier maanden
voor de dood van zijn vader
Wolfgang Amadeus geboren.
In zijn tweede levensjaar kreeg
hij van zijn moeder Constanze
de naam Wolfgang Amadé II.
Hij groeide op in Praag onder
de goede zorgen van Niemetschek, die later hoogleraar filosofie werd aan de
Karlsuniversiteit. Vanaf 1798,
het jaar waarin Niemetschek
de eerste (door Constanze geautoriseerde) Mozartbiografie
publiceerde, volgde Wolfgang
junior muzieklessen bij onder
anderen Georg Vogler, Antonio
Salieri, en Johann Nepomuk Hummel. Net als zijn vader begon ook
hij reeds op jeugdige leeftijd muziekwerken te componeren. Zijn
opus 1 werd gepubliceerd in Wenen in 1802, een pianokwartet in gklein. Franz Xaver was toen elf jaar oud. Hij verwierf vrij snel enige
bekendheid als pianist, maar bleef zijn hele leven in de schaduw
van zijn vader, een situatie waarvan hij zich pijnlijk bewust was. Hij
werd muziekleraar en Kapellmeister te Lemberg (Lviv) en spoorde
Ludwig von Köchel aan een catalogus samen te stellen van het oeuvre van Wolfgang Amadeus Mozart. In 1838 vestigde Franz Xaver
zich te Wenen. Hij werd benoemd tot ere-Kapellmeister van het Mozarteum, dat in oktober 1841 zijn deuren opende te Salzburg. Het
directeurschap van deze instelling waar zijn moeder zo voor geijverd had ging echter aan zijn neus voorbij.
Franz Xaver Mozarts oeuvre bestaat voornamelijk uit kamermuziek,
liederen en een aantal pianoconcerten. Zijn muziek wordt nauwelijks nog uitgevoerd.
Omdat zowel Carl Thomas als Franz Xaver kinderloos bleven, zijn er
dus geen nazaten meer van Wolfgang (tenzij…?).
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Belangrijke biografische data:
Datum Gebeurtenissen
1756:
1759:
1760:
1761:
1762:

1763:

1764:

1765:

1766:

1767:

1768:

24

Hij schrijft:

27 januari, Mozarts geboorte in Salzburg.
Zijn eerste akkoorden op de piano.
De eerste tekenen van een wonderlijke
muzikaliteit. Hij krijgt lessen van zijn vader.
De eerste compositie en het eerste openbare
optreden
De familie gaat op concertreis naar München K.V. 1 - 5,
en Wenen. Audientie aan het hof van Maria vier menuetten
Theresia.
en een allegro
Begin van de grote tournee samen met zijn K.V. 6 - 8, eerste
vader en zus Nannerl langs bijna alle grote
stukjes voor
steden in Duitsland tot aan Brussel, Parijs en viool, die hij zelf
Versailles.
ook kon spelen.
Voortzetting van de reis naar Londen,
Eerste symfoaudiënties aan het hof. Hij speelt voor King nieën, K.V. 16 en
George III en ontmoet J.C. Bach. De eerste
19
Symphonien ontstaan.
Mozart in de (östenreichischen Niederlanden) Symfonie K.V. 22
België en Holland (waar hij en Nannerl ernstig
ziek werden).
Terugreis, aan het einde van dat jaar,
Werken voor
via Frankrijk en Zwitserland naar
piano en viool.
Salzburg.
Hij en Nannerl krijgen waterpokken…
Eerste pianoconcerten; Latin comedy Apollo en
Hyacinthus.
Trip naar Wenen, waar hij wordt
La finta semplice
ontvangen door Maria Theresia.
en Bastien en
Bastienne
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Datum Gebeurtenissen

Hij schrijft:

1769:

Vroege missen en
symfonieën

1770:

1771:

1772:

1773:

Derde (onbezoldigde) Konzertmeister der
Salzburger Hofkapelle. Begin van de eerste
reis naar Italië samen met zijn vader.
Studiereis naar Verona, Milaan, Bologna,
Florence, Rome en Napels. Eerste opvoering
van Miridate, Re di Ponto in Milaan.
Terugkeer naar Salzburg voor drie maanden,
daarna tweede reis naar Italië voor zes
maanden.
Terug in Salzburg. Hieronymus Colloredo
wordt Aartsbisschop. Mozart wordt bezoldigd!
Concertmeester. Derde reis naar Italië.
Laatste opvoering van een opera in Italië
(Lucio Silla).
Wolfgang solliciteert zonder succes (hij is
te jong) aan het hof van Maria Theresia.

1774:

Thuis na een trip naar München in december.

1775:

Premiere van La finta giardiniera (13 januari)
in München, groot succes. Verder bijna het
hele jaar in Salzburg.
De relatie met Hieronymus Colloredo wordt
slechter….

1776:

1777:

Leopold en Amadeus Mozart worden beiden
ontslagen uit de Salzburger Hofkapelle door
Hieronymus Colloredo. Een maand later
wordt Leopold weer aangesteld.

Eerste strijkkwartet K.V. 80);
Mitridate
Ascanio in Alba

Il Sogno di Scipone, Lucio Silla,
en veel andere
werken.
Strijkkwartetten,
divertimenti,
motet "Exsultate,
jubilate"
Mis in F (K.V. 192);
Symfonieën K.V.
199-202; La finta
giariniera
Il Re pastore; vijf
vioolconcerten
veel composities;
Serenate notturna;
Haffner
Serenade (K.V. 250)
Piano Concert No.
9 in e-klein
(K.V. 271)
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Datum Gebeurtenissen

Hij schrijft:

1777:

Missa Brevis in
B-Dur (K.V. 275)

1778:

1779:

1780:

1781:

1782:

26

29-11-2007

Begin van de grote tour door Duitsland en
naar Parijs. Hij wordt verliefd op het 16-jarige
meisje Aloysia Weber, ook wel Louise genoemd, tijdens een stop in Mannheim.
Doorreis naar Parijs. In Parijs sterft zijn
moeder. Hij bezoekt Aloysia op de terugweg
naar Salzburg. Zij wijst hem af…

Sinfonia Concertante voor blaasinstrumenten;
Concert voor fluit
en harp; ballet Les
Petits Riens; Paris
Symfony (No. 31 in
D, K.V. 297)
Terugkeer naar Salzburg. Hij krijgt een baan Sinfonia Concertante voor viool
als Colloredo’s hof-organist.
en altviool; Mis in
C (K.V. 317), later
Krönungsmesse
genoemd
Idomoneo
Gaat naar München aan het einde van het
jaar om Idomoneo voor te bereiden. Werkt
samen met Emanuel Schikaneder, de latere
tekstschrijver van ‘Die Zauberflöte’.
Hobo kwartet
Definitieve breuk met Colleredo. Mozart
verlaat Salzburg en vestigt zich vanaf nu in (K.V. 370); Opera
Wenen. Hij ontmoet Constanze Weber. Heeft 'Die Entführung
een wedstrijd met de pianist en componist aus dem Serail'.
Clementi en ontmoet de Weense componist
Joseph Haydn.
Haffner Symfonie
Mozart trouwt met Constanze Weber.
(K.V. 385); BlaasseGeeft het eerste grote concert in Wenen.
renade (K.V. 388);
Die Entfürung oogst binnen en buiten
Piano Concerten
Wenen veel succes.
(K.V. 413-415); Strijk
K.V. 387 kwartet
No. 14 )
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Datum Gebeurtenissen

Hij schrijft:

1783:

Onvoltooide Mis
in c-klein (K.V. 427)
Linzer Symfonie
(No. 36, K.V. 425)

1784:

1785:

1786:

1787:

Mozarts laatste bezoek aan Salzburg. Hij
brengt Constanze naar Salzburg om zijn
vader en zijn zuster te ontmoeten. Het
eerste kind (Leopold) wordt geboren, maar
sterft twee maanden later.
Zoon Carl Thomas wordt geboren (hij wordt
74 jaar oud). Zij zus Nannerl trouwt op
23 augustus en Mozart schrijft haar een
mooi gedicht over het wel en wee van het
huwelijk.

Veel piano concerten; Serenade voor
dertien blaasinstrumenten (KV
361); Kwintet voor
piano en blaasinstrumenten (K.V.
452)
Joseph Haydn bewondert Mozart en ziet in Haydn kwartetten;
hem de grootste componist die ooit leefde. meer pianoconcerDie bewondering was trouwens wederzijds! ten; begint met de
Bruiloft van
Figaro
De derde zoon, Johan Thomas Leopold wordt Prager Symfonie
geboren en sterft. ‘Figaro’ wordt geproduin D (No. 38, K.V.
ceerd in Wenen, maar wordt na 9 voorstel- 504); Piano Conlingen beëindigd.
cert in C (K.V. 503)
Eerste reis naar Praag (Mozart dirigeert Figaro). Strijkkwartetten
Hij krijgt de opdracht om ‘Don Giovanni’ te
in C-groot en gschrijven, welke daar goed ontvangen wordt. klein (K.V. 515 en
Ontmoet Ludwig van Beethoven (deze zou les 516); Eine kleine
krijgen van Wolfgang). Vader Leopold Mozart Nachtmusik;
overlijdt op 28 mei op de leeftijd van 67 jaar. Don Giovanni
Wolfgang krijgt eenbenoeming als hof kamercomponist. Een dochter wordt geboren maar
sterft 6 maanden later. De “Kleine Nachtmusik
wordt geschreven. Geboorte van het vierde
kind Theresia. Ook zij sterft als ze vijf maanden oud is.
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Datum Gebeurtenissen
1788:

1789:

1790:

1791:

28

Pagina 28

Hij schrijft:

‘Don Giovanni’ is een flop in Wenen. Mozart
componeert zijn drie grootste symphoniën
(Es-dur, G-Moll en de Jupiter Symphonie in
C-dur).

Symfonie Nos. 39
in E-flat (K.V. 543);
40 in G minor (K.V.
550); No. 41 (Jupiter) in C (K.V. 551)
Reis naar Berlijn (via Dresden en Leipzig).
Klarinet kwintet
Hij krijgt grote schulden. Geboorte van het
(K.V. 581);
vijfde kind Anna Maria, maar ze sterft.
King of Prussia
kwartet (K.V. 575)
Naar de kroning van Keizer Leopold II in
Cosi fan tutte;
Frankfurt. De schulden worden steeds hoger. strijkkwartetten
‘Cosi fan tutte’ wordt na tien voorstellingen
K.V. 589 en 590;
van het programma gehaald. Lijdt aan
Krönings Piano
toenemende aanvallen van slechte gezondheid. Concert, K.V. 537
Mozart krijgt eindelijk met veel moeite de
Piano Concert No.
door hem begeerde maar onbezoldigde func- 27 in b-klein
tie van plaatsvervangend ‘Domkappellmeister’ (K.V. 595);
van de Stefansdom in Wenen. In de zomer van Ave, verum
1791 wordt Mozart door een onbekende man corpus;
benaderd die een Requiemmis bestelt.
La Clemenza di
De reden en zijn identiteit maakt de man niet Tito;
bekend. Later bleek de mysterieuze man graaf Die Zauberflöte;
Franz von Walsegg-Stuppach te zijn. Deze graaf Requiem Mis.
had de gewoonte vaker stukken te bestellen om
deze vervolgens over te schrijven en zelf met de
eer te strijken. Tegelijkertijd moet Mozart ook
de kracht opbrengen om een opera voor de
kroning van Leopold II te schrijven en daarnaast
ook nog Die Zauberflöte voor Schikaneder te
componeren. Geboorte van het zesde kind,
Franz Xaver Wolfgang. Deze wordt 53 jaar oud.
Derde reis naar Praag voor de eerste opvoering
van La Clemenza di Tito. Hij begint aan het
Requiem. Eerste opvoering van ‘Der Zauberflöte’.
Mozart wordt ziek en sterft op 5 december om
een uur ’s nachts.

W. A. Mozart - Missa Brevis in B-dur K.V. 275

boekje mozart schets_1-1017167708.e$S:Layout 3

29-11-2007

12:38

Pagina 29

De film “AMADEUS”
Tijdens een trip door Wenen (met onder andere 3 concerten in 2
dagen) ontdekte ik in een gift-shop een DVD, uitgebracht ter ere
van het Mozart-jaar 2006 door het Verlag Filmarchiv Austria met
daarop drie grote Mozart-speelfilms die gemaakt zijn ver vóór
AMADEUS. Ik weet niet of er nóg meer Mozartfilms zijn, maar deze
DVD wil ik u niet onthouden omdat ik hem meer dan de moeite
waard vind.
De eerste film (niet compleet,
alleen fragmenten) dateert uit
1921 (de tijd van de stomme
film) en heeft als titel ‘Mozarts
leben, lieben und leiden’ (Helios-Film Fabrik te Wenen). Het
is een raar gezicht om een
stomme film te zien over een
muziekgigant. Ik vond het
zoiets als vertellen over een
overheerlijk diner aan iemand
die geen reukorgaan of smaakpapillen heeft… Voor mij was
het niet veel meer dan een
boek met bewegende plaatjes.
Maar, wellicht geweldig in zijn
tijd….
De tweede film stamt uit 1942
onder de titel ‘Wen die Götter
lieben’ (Wien-Film GmbH) en is
echt een mooie film. Hoewel
de geluidskwaliteit in die tijd
nog een beetje te wensen
overliet, is de film leuk en
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boeiend om naar te kijken. Het draaiboek is gebaseerd op een ‘Novelle von Richard Billinger
und Edmund Strzygowsky’. Het is vooral een
romantische film. Mozart wordt geschilderd als
een rustige jongeman (contrast met AMADEUS). Tijdens zijn verblijf in Mannheim wordt
hij verliefd op Aloysia (Louise) Weber die hem
om zijn armoede afwijst. Later trouwt hij met
de zus van Louise, Constance. De regisseur
(Karl Hartl) had, vind ik, onvoldoende oog voor
de uitvoerende muzikale rol die Mozart vervult,
want de keren dat hij piano speelt of een orkest dirigeert, zijn volledig ongeloofwaardig,
maar het is en blijft een mooie film die zeer de
moeite waard is om gezien te worden en vertelt
zaken die in de film AMADEUS niet voorkomen.
De derde film ‘Mozart’ is uit 1955 en van dezelfde regisseur (Karl
Hartl) die deze keer ook zelf het draaiboek (dit keer naar een ‘Novelle von Fritz Habeck’) voor z’n rekening nam. Blijkbaar was hij
over zijn eerdere productie niet geheel tevreden, want het is toch op
z’n minst bijzonder als je in je leven tweemaal ‘dezelfde film’
maakt. Er wordt nu ook uitdrukkelijk vermeld dat de film is gebaseerd op historisch onderzoek van Prof.Dr. Egon Komonzijnski. Ook
hier heeft naast de muziek, de romantiek de hoofdrol. Aloysia
(Louise) is wederom op het toneel en natuurlijk de ziekelijke Constance. Een heel groot deel van de film verhaalt echter over de relatie die Mozart krijgt met de sopraan-soliste uit ‘Die Zauberflöte’
Annil Gottlieb (een schitterend vertolkte rol trouwens!) tijdens een
verblijf van Constance in een ‘Kur-Ort’. Dit onderwerp zien we in
geen van de andere films zo expliciet terug. Eerst probeert Mozart
nog om hun groeiende verliefdheid te beteugelen want hij houdt
ook echt van Constance, maar als Annil haar grootste carrièrekans
(een tournee door Italië) om hém laat schieten, is er geen houden
meer aan. Constance weet bij haar terugkomst van de relatie, maar
is tevreden met wat er, naast dié relatie, nog voor háár overblijft. In
de film is dat niet veel, want kort daarna sterft Mozart. Ook écht

30
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een film om bij weg te dromen, hoewel ik ook hier de scènes van
Mozart als uitvoerend musicus (pianist, dirigent) nog steeds niet
denderend (zelfs beneden de maat) vind. Ook deze film is echter
zeer de moeite waard!
(N.B. In www.literaturkritik.de kwam ik een artikel tegen waarin
wordt aangegeven dat juist Constanze hém zou hebben bedrogen
tijdens haar verblijf in een Kur-Ort, maar dat terzijde).
Deze drie films (fragmenten van de eerste en de andere twee compleet) werden dus ter ere van het Mozart-jaar (2006) door het Filmarchiv Austria samen op DVD gezet (ISBN-10 3-902531-05-3 /
ISBN-13 978-3-902531-05-6).
Dan de vierde… en voor mij
(vooral omdat de rol van Amadeus zó geloofwaardig is neergezet) mooiste vertolking van
het verhaal van Mozart…
AMADEUS (gemaakt door
Milos Forman in 1984). Ik kreeg
de film van mijn zoon Robbert
voor m’n verjaardag in 2006 en
was meteen verkocht. Of ‘t het
verhaal was, de muziek of de
geloofwaardigheid waarmee
het werd neergezet… Ik weet
het niet, maar ik heb hem inmiddels zeker meer dan tien keer gezien en als iedereen thuis naar bed is, zet ik ‘m stiekem nog wel
eens op en kan er nog steeds van genieten. Het is een wondermooie
beschrijving van de manier van leven tijdens het Wenen van de
achttiende eeuw: de muzikale en culturele hoofdstad van Europa.
En terwijl we nooit zullen weten hoe hij werkelijk klonk, bleek Mozart inderdaad te beschikken over een afgrijselijke, verfoeilijke lach.
Iets karakteristieks van déze film, want in alle eerdere films was
daar geen sprake van. Ook wordt in deze film de persoon Amadeus
meer neergezet als impulsief en bij tijd en wijle genietend van de
wat ‘plattere’ kant van het leven, iets dat we ook terugvinden in de
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biografieën. Als beloning voor
allen die aan de film meewerkten, ontving AMADEUS een
groot aantal oscars (bijna goed
voor een absoluut record)
waaronder de prijs voor de
beste film. De film AMADEUS
is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Peter
Schaffer. Ook hier weer schitterende scènes over onderwerpen die in geen enkele van de
andere drie films worden belicht. Dus wéér andere accenten. Constance speelt een veel grotere
rol, al wordt ze (evenmin als in de andere films) ook hier nergens als
sopraan (ze zong wel degelijk) neergezet. Ze runt de zakelijke kant
van Mozarts leven (hoewel in sommige artikelen wordt beweerd dat
zij juist niét met geld kon omgaan) en is een (nauwelijks ziekelijk te
noemen) vooral liefhebbende echtgenote. Ook zijn omgang met het
hof wordt breder uitgemeten. Mozart zelf, zélfs als uitvoerend musicus is, in tegenstelling tot de eerdere films
héél geloofwaardig en dus knap neergezet door
Tom Hulce. Het verhaal van Amadeus wordt in
de film met zo’n gezag en kracht verteld dat
het als vanzelfsprekend als HET WARE VERHAAL
wordt ervaren door de kijker. En dat is niet helemaal terecht!
Enkele zaken die bijvoorbeeld niet kloppen.
1) Antonio Salieri ondernam geen poging om
Mozart te vermoorden. Er is werkelijk geen enkele aanwijzing in die richting. Kort voor hij
overleed, prevelde Salieri enkele woorden, die
misschien als een moordbekentenis beschouwd kunnen worden. Maar meer dan waarschijnlijk leed hij aan
een zware vorm van de ziekte van Alzheimer. Anderzijds zijn er bewijzen, dat hij Mozart werkelijk hielp vlak voor diens dood.
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2) Het toneelstuk van Schaffer geeft aan, dat Salieri maar al te goed
wist, dat hij nooit tot de onsterfelijken zou behoren. Hij wist echter
wel, dat Mozart onsterfelijk zou worden in de geschiedenis van de
muziek. Daarom probeerde Salieri enkele historici ervan te overtuigen, dat hij Mozart had vermoord. Op die manier zou Salieri er zich
van verzekerd hebben, dat zijn naam en die van
Mozart voor altijd aan elkaar gelinkt zouden
worden en dat ook hij voor altijd herinnerd zou
worden. Was Salieri echter werkelijk bezorgd
over zijn plaats in de geschiedenis? Waarschijnlijk niet (Beethoven, Schubert en Liszt behoorden onder andere tot zijn leerlingen).

Antonio Salieri

3) Salieri was ook niet zo’n slechte componist
als de film doet vermoeden. Hij beschikte wel
degelijk over talent, niet in dezelfde mate als
Mozart, maar hij was zeer populair en werd geapprecieerd tijdens zijn levensjaren.
4) De film portretteert Salieri als een man, die een eigen uitgesproken belofte van kuisheid heeft gedaan, om zichzelf te concentreren
op zijn muziek. De werkelijke Salieri was getrouwd en had acht kinderen.
5) De relatie tussen Mozart en Salieri wordt sterk opgeblazen. Er zijn
wel aanwijzingen dat Salieri geprobeerd heeft om een deel van Mozart’s succes af te breken, maar dit was dagelijkse kost bij de operaschrijvers, die jaloers waren op elkanders succes. De persoonlijke
relaties tussen bijna alle figuren in de film zijn maar heel lichtjes
gebaseerd op de waarheid en het contact met Salieri was waarschijnlijk veel minder intensief dan de film suggereert. Salieri heeft
wel een mis van Mozart uitgevoerd als dirigent bij de kroning van
Leopold II in 1791 in Praag. Deze mis werd daarom later ook de
‘Krönungsmesse’ genoemd.
Het klopt, dat Mozart bij momenten zeer menselijk was. Hij hield
van het leven en van een aantal ondeugden. Maar dit is ook de
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man, wiens muziek een hemelse zuiverheid inhoudt. Joseph Lange,
de man van Aloysia Weber (Mozart’s eerste liefde en de oudere zus
van Constance) omschreef Mozart’s gedrag als volgt:
(citaat H.C. Robbins Landon, Mozartkenner en schrijver van een dikke
pil over Mozarts leven en zijn muziek) “Nooit was Mozart minder als
een groot man te herkennen in zijn conversatie en handelen dan wanneer hij bezig was met een belangrijk werk. Niet alleen sprak hij dan
zeer verward en onsamenhangend, maar hij ging zich ook welbewust
onbehoorlijk gedragen…. Mogelijk verborg hij met opzet zijn innerlijke
spanning achter gewilde frivoliteit, om ondoorgrondelijke redenen. Of misschien vond hij het
heerlijk een scherp contrast te
creëren tussen zijn goddelijke
muzikale ideeën en zijn plotse
uitbarstingen van vulgariteit en
van platitudes, en zichzelf het
genoegen te verschaffen de nar
uit te hangen.”

Fragment uit de
film Amadeus

34

Ter verdediging van Shaffer’s
verhaal, kan Mozart omschreven worden als een impulsief
iemand met een zeer complex
karakter (maar ja, wie heeft
dat niet) en het is natuurlijk
onmogelijk, om achteraf een
complete en juiste karakterbeschrijving te maken. Bovendien bevat
de film heel wat meer dan enkel een karakterstudie. Sommige
zaken komen heel erg goed uit de verf. Een daarvan is het onbegrijpelijke genie, dat Mozart toch was. Mozart kon een muziekstuk
componeren, volledig in zijn eigen muzikale verbeelding - in zijn
hoofd - en vervolgens gaan zitten en de partituur schrijven terwijl
hij grapjes maakte of een gesprek voerde.
Wat zorgt ervoor, dat iemand als Mozart als het ware geboren wordt
terwijl hij muziek speelt en componeert? We vragen ons natuurlijk
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af wat hij gecreëerd zou hebben als hij nog wat langer had
mogen leven, want hij is natuurlijk net als vele groten der
aarde, veel te vroeg gestorven.
Niemand weet het of zal het
ooit te weten komen, maar
laten we niet te veel nadruk
leggen op wat, áls… maar
dankbaar zijn, dát hij deel
mocht uitmaken van onze
wereld.
Fragment uit de
film Amadeus

Als u de film nog niet gezien heeft en u houdt van muziek, dan is
AMADEUS een échte aanrader….. Trouwens, ook die tweede en de
derde film die ik eerder genoemd heb (de twee van Karl Hartl dus),
blijven zelfs ná AMADEUS zeer mooie films. Als je ze ergens in de
winkel tegenkomt, zou ik ze direct meenemen!

Fragment uit de
film Amadeus
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“Missa Brevis in B-dur”
K.V.27

Hoewel Mozarts belangstelling gedurende zijn leven naar meerdere
- zo niet alle - muziekrichtingen uitging (hij wilde namelijk een
goede componist zijn op alle fronten), was ook de kerkmuziek voor
hem heel belangrijk. Hij heeft wel altijd grote moeite gehad met het
feit dat ‘het hof’ aan de kerkmuziek een keurslijf oplegde en hij trok
zich daar ook zo min mogelijk van aan, maar ontkwam er natuurlijk
ook niet geheel aan.

Bisschop
Colloredo

36

In augustus 1777 werd Mozart, op zijn eigen verzoek,
ontslagen (door Aartsbisschop Colloredo) uit de
Salzburger hofdienst en ging op 23 september 1777 op
reis naar Mannheim en Parijs. Mozart had eigenlijk eerder dat jaar al op reis willen gaan, maar de aartsbisschop had dit toen verhinderd; waar Wolfgang erg van
‘baalde’. De Missa Brevis in B-dur (K.V. 275) moet hij dus
ergens in dat jaar, maar nog vóór zijn ontslag, hebben
geschreven. Meer details zijn er niet over bekend. Ergens kwam ik de redenering tegen dat Mozart na het
schrijven van vijf Missae Solemnis (de plechtige mis of
hoogmis die door de aartsbisschop zélf werden gedaan) nu weer
een Missa Brevis (korte, gewone mis, dus voorgegaan door de ‘lagere goden’ dan de aartsbisschop) schreef omdat hij zich ergerde
aan de aartsbisschop. Op deze manier zou de aartsbisschop dus
niet zélf in deze prachtige mis kunnen voorgaan. Of dit werkelijk de
reden was, weten we niet, maar het past wel in het karakter-plaatje.
Ook weten we niet of Mozart deze mis, die bestemd was voor de
Salzburger Dom, nog zélf heeft uitgevoerd. Waarschijnlijk werd de
mis zelfs pas op 21 december 1777 (4e adventszondag) voor het eerst
uitgevoerd (onder leiding van een andere dirigent) in de St. Peter te
Salzburg, want daarvan heeft vader Leopold destijds lovend verslag
gedaan aan Wolfgang, waarin hij vooral de castraat (Francesco Ceccarelli) bejubelde die het Benedictus (geschreven voor sopraan,
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maar ook uitvoerbaar voor alt) had gezongen.
Naast de Krönungsmesse (K.V. 317) en zijn mis in c-klein (K.V. 427)
behoort deze mis tot één van de allermooiste. Dat vond Mozart zelf
ook! Na de allereerste opvoering heeft hij in zijn latere periode vaak
teruggegrepen op deze mis.
Het mag een wonder genoemd worden dat iemand van 21 jaar zulke
evenwichtige en volwassen muziek kon schrijven.
B-dur?
‘Dur’ is de Duitse benaming voor de ‘grote-terts’ (kortweg ‘groot’ of
‘majeur’) – toonsoorten. Je zou dus verwachten dat deze mis in Bgroot staat. Helaas is hier de Duitse aanduiding B dan weer te letterlijk overgenomen, want de mis staat in Bes-groot. Dus… B-dur
betekent Bes-groot. (‘H-dur’ is de Duitse benaming voor ‘B-groot’, je
moet het maar net weten…)
Omdat Mozart bij het schrijven van de missen uitdrukkelijke richtlijnen kreeg omtrent instrumenten, tijdsduur en dergelijke (een
missa brevis moest bijvoorbeeld binnen drie kwartier afgelopen
kunnen zijn), zijn het allemaal relatief korte stukken. Dit betekent
trouwens niet dat we ze ook snel onder de knie hadden… Bij het instuderen van het Credo hebben we bijvoorbeeld een hele avond gedaan over slechts 10 maten! Misschien zegt dat meer over óns dan
over de muziek, maar gemakkelijk is het zeker niet. In de muziek
komt het enkele malen voor dat een kleine passage herhaald wordt
op een nét iets andere wijze. Bijvoorbeeld; één noot wordt de
tweede keer een half toontje hoger of lager gezongen, waardoor het
geheel ineens heel anders klinkt. Je denkt dan… leuk, weten we,
gaan we zo doen… en wat blijkt? Als ieder koorlid daarop niet heel
gefocused is, zingt een deel de halve toon wel goed en een deel
niet… Het blijven stukjes van aandacht. Juist de vele tirelanteintjes
in zowel de zangstemmen als ook in de orkestpartijen maken dat
het heel erg moeilijk is om de componist met een uitvoering de eer
aan te doen die hij eigenlijk verdient. De wijze waarop Mozart de
solostemmen inbedt in de koorpartijen is bijzonder. In deze mis zijn
(behalve in het Benedictus) geen afzonderlijke delen voor solisten,
maar is er sprake van een voortdurende afwisseling tussen solisten
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en koor. De manier waarop Mozart dit gegeven uitwerkt maakt de
muziek levendig en afwisselend met ook grote contrasten in dynamiek.
K.V. 275 is een echt Mozartstuk waarin de luisteraar in de melodische lijnen, harmonieën, muzikale effecten en versieringen zeer
duidelijk de muzikale handtekening van de grootmeester zal herkennen.
Deze mis bestaat uit de gebruikelijke 5 delen:
- Kyrie Eleison
- Gloria in excelsis Deo
- Credo
- Sanctus met Benedictus
- Agnus Dei

Kyrie
Het Kyrie (4/4 maat, duur:
minder dan twee minuten) begint met een sopraansolo (van
slechts twee woorden!) onmiddellijk gevolgd door het koor.
Licht en Allegro (snel) geven
het een enigszins
‘vrolijke’ indruk. Het is steeds
een tik-tak tussen koor en solisten, tussen de stemmen
binnen het koor, crescendo’s
(steeds harder) en decrescendo’s (steeds zachter). De kleine
verschillen in de maten 3 en 7
zijn voor sommige sopranen een permanent aandachtspunt. Zij zijn
geneigd om beide keren de versie van maat 7 te zingen. Op een bepaald moment worden de solisten met het koor gedubbeld zónder
dat het koor overheerst. Mensen die vooral op de tekst letten hebben het hier gemakkelijk. De hele tekst bestaat uit slechts drie
woorden… Kyrie, Christe en Eleison.

38
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Gloria
Het Gloria (weliswaar een 3/4 maat, maar zónder walsgevoel door
de gelegde accenten, duur: bijna drie minuten) begint wel heel bijzonder. Voor de ‘kenner’… het staat vanzelfsprekend in Bes–groot
(B-dur), maar de eerste harmonie is een G7, gevolgd door een C7,
een F7 en een Bes7 waarna het zich vanuit Es keurig weer naar Bes
oplost. Mooi, maar moeilijk voor de zangers door al die chromatiek
(= halve tonen). Ook hier weer twee ’bijna identieke’ passages voor
de sopranen (maat 46 en 54) die weer wat zweetdruppels hebben
gekost om ze er goed in te krijgen.

Credo
Het Credo (4/4 maat, duur: 4,5 minuten)
vind ik zelf een van de allermooiste stukken uit de mis. Het is ook het meest moeilijke stuk. Of het om die reden vrijwel
nooit wordt uitgevoerd (meestal laat men
het Credo namelijk weg) weet ik niet, maar
dat ik dat heel jammer vind is duidelijk.
Het begint heel uitbundig Allegro Moderato (gematigd snel) met koor, opgevolgd
door een Adagio (langzaam) solistisch deel
vervolgens weer aangevuld met het koor
en dat alles voorzien van een prachtige
partij voor de strijkers. Daarna is er weer
een Allegro Moderato deel, waarna de solisten een deel hebben dat onmiskenbaar zo uit een opera had kunnen komen. Daarna volgt het integrale koor weer met een
uitbundig slot.
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Sanctus
Het Sanctus (4/4 maat, duur: 1 minuut!) hebben we als eerste ingestudeerd. Dit, omdat het eigenlijk qua ‘noten’ het meest eenvoudige stuk uit de mis is (hoewel de accenten in de uitvoering meer
moeite hebben gekost). De bassen beginnen, gevolgd door de tenoren, daarna de alten en tot slot vallen ook de sopranen in. Ik weet
niet of het ergens verantwoord wordt in de literatuur (ik heb het
niet kunnen achterhalen), maar ik heb zelf bij dit stuk steeds het
gevoel gehad dat je per stem (sopraan, alt, tenor, bas) de klokken
moet horen luiden in de wijze waarop je het zingt. Sterke inzet en
daarna direct afnemen in volume en die accenten vasthouden door
het gehele stuk heen. Dat blijkt erg lastig uit te voeren omdat decrescendo’s extra moeilijk zijn als je boven of onder in je stembereik
moet zingen (men heeft dan snel de neiging om alles overal even
hard te zingen), maar geeft het naar mijn gevoel zoveel méér… Ook
de kleine versnelling op het eind, vergezeld van dynamiek geven je
het gevoel dat de meester in staat was om een zeer compleet (muzikaal) verhaal te vertellen in minder dan één minuut!

Benedictus
De vier vorige stukken begonnen allemaal Allegro (snel).
Het Bendictus daarentegen
(3/4 maat, duur: 2,5 minuten)
begint Andante (rustig) met
een prachtig (typisch Mozart)
intro van de strijkers. Daarna
volgt de sopraansolo. Meestal
is een sopraan-stem iets ‘dunner’ dan die van een alt en
omdat de hoogste noot in de
solo een f is, kan een niet al te lage alt deze partij in principe ook
zingen. Dat laatste vond ik mooier, dus prefereer ik zelf een alt-uitvoering. Het samenspel solist - strijkers, als het ware een dialoog,
bezorgt me nog steeds koude rillingen. De link van Benedictus en
Sanctus (als één van de vijf vaste delen) wordt hier wel heel duide-
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lijk omdat in het slot van het Benedictus het einde van het Sanctus
vrijwel identiek terugkomt.
Agnus Dei
Het Agnus Dei (4/4 maat, duur: 5,5 minuten) begint redelijk zwaar
(Andante én Fortissimo) en heeft door de vele crescendo’s en decrescendo’s in het begin een vrij dramatisch karakter. Het had ook
prima in een Requiem gepast. Pas in maat 26 begint het op te lossen en is alle dreiging verdwenen door een tempoversnelling (Allegro) en de inzet van de sopraansolist. Ineens wordt het luchtig en
ontstaat wederom als het ware een dialoog met het koor en de solisten. In de rest van het stuk blijft het luchtige karakter behouden.
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Solisten en dirigent
Marion Koens (sopraan)
Marion heeft zich als onderwijzeres gespecialiseerd
in zang en muziek en geeft muziekles op basisscholen in Apeldoorn en Vaassen. Ze volgde zangles bij diverse docenten, onder wie Erna Spoorenberg. In 1993
behaalde ze de tweede prijs op het Oostelijk Vocalisten Concours in Terborg. Meer recent had ze zangles
bij Ans Booy in Twello en maakte ze 11 jaar lang deel
uit van het vocaal theaterensemble Foon. Op dit moment volgt ze zangles bij de sopraan Manuela Ochakovski.

Ans Booy (alt)
Na haar zangopleiding aan het conservatorium te
Zwolle en vele jaren studie bij diverse zangpedagogen, heeft ze als zangpedagoge zelf een bloeiende
zangpraktijk. Als altsoliste zong ze vele werken o.a.
Stabat Mater van Pergolesi, Petit Messe Solenelle van
Rossini, Missen en Vespers van Mozart, Altrapsodie
van Brahms. Ook speelde ze de rol van Giry in de
Phantom of the Opera en de rol van Czipra in de
Zigeunerbaron.
In 1991 heeft ze samen met haar man Jos Husken het
Vocaal theaterensemble Foon opgericht, waarvan ze de muzikale
leiding heeft en waarin ze tevens als alt meezingt. Met dit ensemble zijn 2 CD’s gemaakt (allebei opgenomen en geproduceerd door
Jeroen Teelen). Verder is ze muzikaal leidster van het vocaal ensemble Mixed Voices en doet ze (productie en regie) eens per twee jaar
een grote theaterproductie met haar zangleerlingen. In maart 2008
is dat de theaterproductie ‘’Liefde en andere ongemakken’’.
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Annet Klein Swormink (alt)
Annet zingt al vanaf haar jeugd in verschillende koren, waarbij ze
meerdere malen als soliste mocht optreden.Momenteel zit ze in een
pas opgericht kamerkoor. Op de muziekschool in Deventer heeft ze
een aantal jaren zangles gehad van zangpedagoog Jan Achterkamp
en vanaf 1999 volgt zij zanglessen bij zangpedagoge Ans Booy. Daar
doet ze ook al een aantal jaren mee aan de projecten voor de zangleerlingen.

Jos Husken (tenor)
Tenor Jos heeft bij verschillende zangpedagogen een
zangopleiding genoten t.w. Rosa Spekman, Ans Booy
en Joop Gietema.
Reeds 43 jaren actief in verschillende koren en ensembles (modern, kerkmuziek, Gregoriaans). Hij zong
de tenor-solo’s in de Krönungsmesse van W.A. Mozart en heeft meegewerkt aan drie projecten van
Voca projectkoor in Deventer. Ook zong hij in diverse
kleine ensembles waaronder een Opera sextet (regelmatig als tenor-solist). Jos zingt tevens in het Vocaal
theaterensemble Foon en is sinds eind 2002 lid van Schola Gregoriana Libuinie Sancti Lebuini te Deventer.

Charles Mol (bas-bariton)
Charles begon zijn zangstudie in 1977 bij Margaret
Shilkin in de VS. Na terugkomst in Nederland studeerde hij verder bij Rosemary le Gras-Pierson, Jo Bollekamp en volgde cursussen bij Coby Riemersma en
Elizabeth Cooymans. Nu volgt hij zanglessen bij de
bekende alt en zangpedagoge Joke de Vin. Hij speelde
rollen in The Mikado en Utopia Ltd van Gilbert en Sullivan, Bastien und Bastienne van Mozart en nam deel
aan concerten van de Vrienden van het Lied.
Ook een modern werk als the Promise of Christmas
van Burgess behoort tot zijn repertoire. Op het gebied van het ora-
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torium zong hij in uitvoeringen van Die Schöpfung en Die Jahreszeiten van Haydn, de boheemse herdersmis van Ryba, Requiem en Krönungsmesse van Mozart en de Harmoniemesse van Haydn. In
Almelo was hij laatst te zien bij “Servus”, waar hij de rol van de
schurk Edward Hyde vertolkte in de musical Jekyll en Hyde.

Piet Terpstra (bas-bariton)
Begonnen als zangertje van 10 jaar oud in het Apeldoorns Christelijk Knapenkoor en later ook klarinetist
bij diverse jongerenkoren. Hij “schnabbelde” af en
toe ook in de dans- en feestmuziek, volgde de dirigenten-opleiding van de SNK en ging naar de Veluwse Cantorij in Apeldoorn. Vervolgens kwam ook
hij bij Vocaal Theater Ensemble Foon terecht. Als vervent liefhebber van the King’s Singers (Engelse topgroep) zocht hij zoiets in de directe omgeving. Dat
was niet te vinden en dus nam hij zelf het initiatief
en richte met een aantal mannen ‘De Firma Cantus’ op. Hij werkte
mee aan diverse projecten in Apeldoorn o.a. Dixit Dominus van
Händel en diverse Bach-cantates en in Deventer o.a. het Requiem
van Fauré en de Johannes Passion van Bach en nu dan het Mozartproject onder de enthousiaste leiding van Jeroen.

Hilde Klunder (sopraan)
Zoals velen begonnen in een kinderkoor en daarna
een plaatselijk koor. Vervolgens zwam ook zij terecht
bij zangpedagoge Ans Booy. U snapt het al … “dan
kan FOON dus ook niet uitblijven”. Jeroen Teelen en
Hilde zijn elkaar min of meer bij toeval tegengekomen.
“Een bruidspaar was op zoek naar een zangeres en een
pianist. Wij zijn zo, door derden aan elkaar gekoppeld
en ik moet eerlijk zeggen, ik heb er geen spijt van. Ik heb
een paar heerlijke uurtjes met Jeroen mogen zingen en
improviseren en dat was heel inspirerend. Tijdens een van deze uurtjes
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vertelde Jeroen dat hij nog geen sopraan had kunnen vinden voor een
lied (Gabriëlla’s song) uit de film ‘As it is in heaven’ dat hij wilde opvoeren tijdens de Mozartmis. Nadat ik het lied had gehoord was ik zo
onder de indruk, dat ik heb aangeboden, mee te denken over de Nederlandse vertaling van het lied. Samen met Jeroen, hebben we zitten
brainstormen over de tekst. De uiteindelijke tekst komt recht uit mijn
hart en is me op het lijf geschreven.”
Karin van der Veer (sopraan)
Zangles genoten van Ans Booy en sinds haar 16e ook betrokken bij
alle leerlinguitvoeringen. Gezongen bij theaterensemble Mixed
Voices en nu al weer een aantal jaren bij vocaal theraterensemble
Foon. Verder heeft ze meegewerkt aan diverse kerstconcerten.
Jeroen Teelen (dirigent)
Produceerde als kleuter zijn eerste geluidsoverlast op
de piano bij zijn grootouders. Als typisch autodidact
lag improviseren hem goed en speelde hij altijd het
liefst zonder bladmuziek (heeft hij achteraf nog wel
eens spijt van). Vanaf ongeveer zijn 13e of 14e begeleidde hij regelmatig kerkdiensten op het orgel en als
puber maakte hij als zanger in het mannenkoor ook
kennis met Mozarts MISSA BREVIS IN B-DUR (onder
leiding van organist/dirigent Hans van Dijk). Daarna
speelde hij toetsen in een pop-band en werd dirigent
van een jongerenkoor in Schalkhaar, waarmee hij ook
een LP opnam. De kerkmuziek een beetje ‘moe’, richtte hij als twintiger een koor op voor populaire muziek... het Koor Groot Colmschate te Deventer en ja hoor, op de eerste repetitie-avond kwamen
er zo’n 120 mensen (het koor bestaat nog steeds). Gedurende bijna
vijf jaren was hij hun (onbezoldigd) dirigent/arrangeur. Op zijn 30e
startte hij zijn eigen bedrijf, maar de muziek bleef natuurlijk. Na
ruim twintig jaren heeft hij zijn bedrijf inmiddels verkocht en besteedt nu ALLE tijd aan de muziek. Hij is wederom toetsenist in een
pop-cover-band ‘Premium-S.nl’ en daarnaast dirigent van een koor,
organist in diverse kerken en initiatiefnemer en dirigent van dit
Mozart-project.
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Iets over het project
Op de vraag, enkele jaren geleden, of ik muzikaal iets voor de Martinusparochie in Twello wilde betekenen zei ik onmiddellijk ja. Met
het kleine koortje dat normaliter vrijwel alleen volkszang-begeleiding doet en waarvan ik (nu al meerdere jaren ad interim) de dirigent/organist werd, studeerden we een eenvoudige klassieke mis
in. Eigenlijk kon dat helemaal niet want we hadden maar één mannelijke tenor en géén bas. Met enige oefening werd ik dus de dirigent, de organist én de enige bas (dat lijkt misschien knap, maar je
maakt gewoon drie maal zoveel fouten…). Wél vond ik dat zo leuk
en mooi om te doen dat de gedachte in me opkwam om die Missa
Brevis in Bes van Mozart, die vanuit mijn jeugd nog zo in m’n geheugen gegrift stond, uit te gaan voeren. Weer eens iets stevigs oppakken waar je je tanden op stuk kon bijten… Tijdens het opperen

van dit idee bij het kerkbestuur bleek er enige scepsis rondom de
vraag of dit wel zou lukken… “Welke koren wil je gaan combineren”, “Waar haal je zoveel mensen vandaan?”, “Dat lukt natuurlijk
nooit, maar áls het lukt zou het geweldig zijn!”, “Ik wil wel eerst een
begroting zien…“
In die laatste behoefte kon ik snel voorzien. De begroting is NUL
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meldde ik en daarmee waren de formele obstakels geslecht en
gaven ze me waarschijnlijk het voordeel van de twijfel. Dat was de
aftrap (oktober 2005) en toen begon voor mij de voorbereiding. Uitvoeringen beluisteren op cd. Partituren verzamelen en vergelijken
(ze verschillen nogal van elkaar) en alles noot voor noot in de computer stoppen om uiteindelijk ook gemakkelijk partituren en oefencd’s te kunnen afdrukken. Doel was een koor te formeren van zo’n
80 á 100 personen. Dat is achteraf dus eigenlijk niet gelukt want na
enige PR rondom dit plan (bedankt Wiel Palmen en Marian Thurlings!), bleken zelfs bijna 180 personen zich voor dit project aan te
melden, waarvan er uiteindelijk zo’n 130 zangers overbleven, komend uit een straal van zo’n vijftig! kilometer rond Twello (Almelo,
Zevenaar, Nijmegen, Zwolle). Omdat ik graag wilde dat niet alleen
ervaren zangers, maar ook volslagen leken de kans kregen om aan
dit project mee te doen, heb ik zangpedagoge Ans Booy uit Twello
gevraagd of ze bereid was om stemoefeningen te doen met het koor
en tevens de alt-solist-partijen te zingen bij de uitvoering(en) van
de mis. Dat wilde ze.
Onze eerste bijeenkomst op 22 oktober 2006, (Ans en ik waren best
een beetje zenuwachtig), begon met het uitdelen van de mapjes
met muziek en een cd met de uitvoering die ik zelf het mooist vond
(Wiener Staatsopern-Chor). De mensen gingen als vanzelf in de
kerkbanken zitten en ik had even het gevoel dat ik de pastoor was
die een preek moest houden… Na het geven van een korte toelich-
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ting op het project en de muziek zijn we toen maar gelijk begonnen
met het Sanctus (het relatief meest eenvoudige stuk uit de mis)
en… het ijs was gebroken. We hadden er allemaal plezier in en er
was een ‘klik’!
Ans, vele koorleden en ik hadden een onbehaaglijk gevoel bij het
idee dat we minder getalenteerde zangers naar huis zouden moeten
sturen, want het was wel een érg grote groep… en uiteindelijk hebben we dan ook besloten om dat dan ook maar niét te doen. Ik heb
daar achteraf eigenlijk ook nooit spijt van gehad maar het betekende wel dat er een groep
zangers bij was die meer oefening nodig had dan anderen.
Goede raad was duur… het
idee om de geoefende zangers
eens per maand te laten
komen zodat ik met de anderen wekelijks eerst goed kon
oefenen, werd echter niet opgepakt, want ook vele geoefende zangers vonden het veel
te gezellig om niet te komen.
Ze waren natuurlijk tevens een uitstekende steun voor de ‘mindere
goden’… Kortom, iedere zondagavond van 19.30u tot 21.30u met z’n
allen repeteren met een korte pauze voor een kopje koffie mét een
koekje… fanatiek én gezellig!
Al snel gingen we de groep splitsen bij het instuderen van nieuwe
stukken. Ans Booy of Piet Terpstra namen dan de sopranen en alten
c.q. tenoren en bassen onder hun hoede en ik de rest om de club na
de pauze weer als geheel te laten zingen. Op die manier ging het
tempo van instuderen omhoog. Het ging eigenlijk zo lekker dat het
idee ontstond om een try-out van de mis te doen tijdens de Paaswake 2007. We hebben daar met opzet niet te veel ruchtbaarheid
aan gegeven, maar de kerk was goed gevuld en mijn zoon Robbert
heeft een uitstekende video-opname van de dienst gemaakt die iedereen vervolgens op DVD heeft gekregen Ter leering ende vermaeck. Het ging super! Weliswaar nog zonder Credo en nog zonder
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orkest, maar wél met Hans van Dijk
(DANK!) achter het orgel!
Om een idee te krijgen omtrent de moeilijkheid van deze mis om in te studeren is
het wellicht aardig om te weten dat bijvoorbeeld het Avé Verum (ook van Mozart)
binnen een halve repetitie-avond in de
steigers stond, terwijl ‘de steigers voor het
Credo’ alleen al zo’n zes volle avonden
kostten!
Een hart onder de riem tijdens het project
waren de enthousiaste en complimenteuze mailtjes die ik met regelmaat van de
koorleden mocht ontvangen en er waren
er zelfs enkele bij die in maart 2007 al
meldden:
Jeroen, we moeten er niet aan denken dat dit straks na de Kerst
allemaal is afgelopen. Kunnen we niet gewoon dóórgaan?
Of het mailtje dat ik kreeg nadat Lorette (mijn vrouw) en ik net uit
Wenen terugkwamen en had gemeld dat we drie concerten in twee
dagen deden…
Wenen WAUW!! 3 Concerten IN 2 dagen : GEWELDIG!!
Zondag weer repeteren................ Dàt is pas GEWELDIG !!
Fijn dat jullie zo genoten hebben!
Daar krijg je toch een kick van? Die kleine dingen als blijk van waardering, daar doe je het voor…, daar groei je van en dat is hout op het
vuur van enthousiasme!
Ook heb ik van dit project veel geleerd. Zo werd ik bijvoorbeeld tijdens één van de repetities op de vingers getikt over de uitspraak
van het Latijn. Ik wist werkelijk niet wat me overkwam want Latijn
W. A. Mozart - Missa Brevis in B-dur K.V. 275
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is een dode taal en was er natuurlijk bij mij met de paplepel ingegoten. Ik heb echter gemeld dat ik me er nader in zou verdiepen en er
de volgende repetitie op terug zou komen. Via het internet kwam ik
uiteindelijk de reden tegen waarom hierover tóch nog discussie kon
ontstaan. Het heeft blijkbaar te maken met de Germaanse of de
Romaanse overlevering en omdat de ‘puriteinen’ vinden dat de
Romaanse versie het dichtst bij het oorspronkelijke Latijn staat,
wordt daar (door een enkeling overigens) de voorkeur aan gegeven.
Het wordt er allemaal niet veel anders van, maar het heeft onze
kennis weer verrijkt.
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Repeteren met het orkest
Het strijkorkest speelt in deze mis een hoofdrol dus ik hoopte een
bestaand orkest te kunnen strikken, want dan zijn de mensen op
elkaar ingespeeld en dat zou het allemaal een stuk gemakkelijker
maken. Dat is, ondanks meerdere pogingen op o.a. Radio Gelderland, niet gelukt. Er meldden zich echter wel individuele strijkers en
dan begin je dus letterlijk van de grond af aan.
Op zondag 10 juni was de eerste kennismakingsbijeenkomst bij ons
thuis. Ik had allemaal setjes muziek uitgedraaid en onder het genot
van een kopje koffie hebben we de DVD bekeken van de Paaswakeuitvoering met orgel. Op die manier kreeg iedereen een indruk
omtrent hetgeen er werd neergezet.
Men was gelukkig enthousiast en op zondag 2 september 2007 was
de eerste orkestrepetitie.
Voor mezelf was het echt wel even wennen…
Een orkest dirigeren is iets geheel anders dan een koor maar al snel
bleek dat iedereen z’n partijen goed had bestudeerd en ontstond er
een ‘geheel’. Mijn grootste angst dat het nog erg als ‘los zand’ zou
klinken bleek ongegrond en iedereen had er duidelijk zin in!
Op 28 oktober 2007 was onze eerste repetitie met koor én orkest (ik
had de dagen ervoor gedroomd dat het een ware puinhoop zou worden). Gelukkig, de ware puinhoop bleef uit en sommige stukken
klonken na twee keren spelen
al heel behoorlijk. Wat was ik
stuk na die eerste avond... niet
van de zenuwen, maar van de
pure concentratie. Aan het
eind van de avond liet ik twee
natte handdoeken achter…
maar iedereen enthousiast en
wéér het gevoel dat er een
hobbel genomen is en er een
stap voorwaarts kon worden
gedaan.
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Het Koor
Adri Hale-de Bie
Adwin Hoogeslag
Agnes Leerkes
Alie Blokpoel
Anky van Olst
Anneke van Leeuwen
Annelies van Schaijik
Anne-Marie Huisman
Annet Klein Swormink
Annie Hagen
Annie Oudshoorn
Ans Booy
Ans Tesselaar
Antoinette Hulshof
Antoinette Teelen
Anton Haagen
Brigit Fiselier
Carol Hessels
Caroline Maatman
Catrien Hafkamp
Charles Mol
Cisca Knoppert
Corinna Proper
Corry Aardoom
Dettie Dantuma
Dianne Bloo
Diet van der Bent
Diny Landeweerd
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Dirk de Boer
Dorien Leerkes
Dorien Meijer
Elly Landstra
Els Horstink
Els Smit
Engelien Westdijk
Erna Bouwmeester
Femie van Aaken
Fien de Haan
Fieneke Pragt-de Bie
Frans Waters
Fred Teelen
Gerard van Hall
Gemma de Boer
Gerard Kok
Gerda Timmermans
Gerdien Barmentloo
Gerrie Cinibulk
Gerrie van Overbeek
Hans Snijders
Harry Van Gogh
Henk Hobrink
Hermie Slot
Ingrid van Bussel
Irene Waters
Iris Groot
Jaap Leene

Jacomijn Marsman
Jan Willem Leeuwenkamp
Jan Rutgers
Jan ten Tusscher
Jan van der Velde
Joke Hafkamp
Jos Hermsen-Hoofd
Jos Husken
Josien Schutte
Joyce Nijhof
Karin van der Veer
Kiek Bierman
Lenneke Teelen
Letty Oonk
Leonie Berends
Lidy Jeurnink
Liesbeth Boerman
Louis Maathuis
Lorette Teelen
Lucia Pouw
Mans Smeenk
Marcel te Riele
Mariet de Haan
Marietje Hoogenslag
Marion Koens
Marita Vreeling
Marja Spijker
Marja Verdonk
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Martin Stekelenburg
Martin Teelen
Max Slinkman
Metha Arissen
Mieke van Schaik
Mini Smit
Nel van Mil
Peter Klappe
Peter van der Ros
Peter Vreeke
Piet Terpstra
Pieter-Theo Zuurbier
Rene Teelen
Ria de Haan
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Ria Hafkamp
Ria Smeenk
Riek Wiegers
Riet Booms-Arends
Riet dito
Riet van Elden
Riki Horward
Rikie Woerdman
Rita van Dijk
Thea Oosterwegel
Tine Alburg
Toke Van Gogh
Ton Janssen
Ton van Leeuwen
Tony Schoorlemmer
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Tonnie Hafkamp
Tonny Geurtse
Toos Simons
Toos Tiessink
Trea Haarman
Trees Babonnick
Trees van Orden Botman
Victor Miedendorp de Bie
Wil van Mourik
Wil Voorthuis
Wim te Riele
Winy Egberts
Willem Slot
Willemien van Niel
Wim Bode

Het Orkest
1e Viool: Wim Florijn
Neelco Osinga
Atie Nieuwenhuis
Lotje Euser

Cello:

Yucca Briedé
Marian Bergsneider
Els Loot
Ton van Dam

2e Viool:

Tonnie Mols
Willy Smit
Marina van Loo
Marjolein Selen
Agnes Pataki
Ton Buurman.

Contrabas: Gerard van Kleef
Orgel:

Hans van Dijk
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Tot slot
Ik heb vanaf het begin de insteek gehad om juist ook volslagen
leken (geen noot kunnen lezen en nooit in een koor gezongen) in de
gelegenheid te stellen om aan dit project mee te doen. Een lage
drempel en dus heel véél zangers, maar daardoor dus ook een heel
diverse groep als je naar de zang/stem-kwaliteiten kijkt. Dat heeft
natuurlijk consequenties. We hebben bijvoorbeeld lang aan al die
accentjes en tirelanteintjes in
Mozart’s muziek gewerkt,
maar je merkt toch dat je op
een gegeven moment niet
meer verder komt en dan
moet je ook ophouden om de
lat nog hoger te leggen. Een
hogere lat dwingt dan ook
een andere basisstrategie af
zoals bijvoorbeeld ‘alle zangers lezen van blad, kennen
het stuk al als ze op de repetitie komen en komen ook elke
week repeteren’ hetgeen dan
meestal resulteert in een veel
kleinere groep deelnemers.
Dat hád dus gekund, maar
juist déze aanpak heeft ook
muziekaal een heel positieve
kant die misschien enige toelichting verdient. “Mozart is
klein… klein koor, klein orkest.” wordt er vaak gezegd
door de ‘kenners’. In Wenen’s
Stephansdom heb ik dat ervaren. Een grote kerk met een
klein (24 personen) professio-
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neel koor en een klein (8 personen) dito professioneel orkest. Ik zat
vrijwel naast de dirigent, dus 1e klas… en tóch… Ik vond het niet
echt indrukwekkend maar wel heel leerzaam. Het was uitvoeringstechnisch natuurlijk uitstekend, maar in zo’n grote ruimte komt bijvoorbeeld een crescendo niet geheel, of zelfs geheel niét uit de verf
en ik dacht toen onmiddellijk “Hier hadden wíj moeten staan.” Juist
de grootte van het koor bepaalt dan de impact op de bezoeker. Dat
daarmee details in de muziek verloren kunnen gaan of minder uit
de verf komen is dan een bewuste afweging, want de bezoeker
krijgt er wel wat ánders voor terug… namelijk ‘kippenvel’… want 140
man in crescendo heeft écht impact.
Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat ik zelf erg heb genoten van dit
project. Ik ben weleens gevraagd: “Waar haal je het lef vandaan om
als amateur met zó’n project te beginnen?” Ik denk dan onmiddellijk (en dat is wel een beetje mijn basishouding): “Als je ergens écht
voor gaat, dan kun je ver komen!” Dat geldt denk ik voor bijna alles
dat je écht wilt! Het was allemaal heel veel werk, maar het werken
met zo’n enthousiaste groep mensen maakt, dat je het er heel
graag voor over hebt en er zelf alleen nóg maar enthousiaster door
wordt. Dat we als ‘club amateurs’ (er zaten natuurlijk ook professionals en een grote groep héél goede amateurs bij) zoiets hebben
kunnen neerzetten vind ik SUPER!
HET WAS PUUR GENIETEN!
NOGMAALS, BEDANKT ALLEMAAL… en wie weet… in de toekomst…
Jeroen Teelen
Twello, 2007
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Ik vond het, gezien het doel van dit boekje, niet nodig om alle
tekstpassages of citaten te voorzien van een bronindex. Wel wil ik
de belangrijkste gebruikte bronnen even melden:
-

www.smic.be/mozart
MUSA 2004, Maurice Abravanel, Mozart Handbuch
(Bärenreiter/Metzler)
Mozart (Maria Publig) Bonechi Verlag Styria
www.htcaland.dds.nl/html/mozartjaar.html
DE GROTEN van alle tijden, Enzo Orlandi
www.bloggen.be/wolfgang_amadeus_mozart
www.greatscores.de/p/artist/artistgsn/1000263/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
http://flipjonkman.com/www2/content/view/16/43/
http://www.cantusiuventis.nl/Bijlage%20Musa%204.doc
http://www.stichting-mozart2006.nl/biografie.htm

H.C. Robbins Landon
Wolfgang Amadeus Mozart, volledig overzicht van zijn leven
en muziek.
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