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Voorwoord
Ik heb lang (ruim een jaar) nagedacht of ik dit project 

wel zou moeten gaan doen...  Het is het meesterwerk 

van een muzikaal genie en wie ben ik om daar (als onge-

schoold amateur) iets mee te willen doen zodat het ook 

maatschappelijk nog iets bijdraagt en niet alleen maar 

dient om m’n eigen ego te strelen. In het besef dat ik 

eigenlijk formeel dus nergens verstand van heb heeft 

de muziek mij wel zo gegrepen dat ik niet iets anders 

kón opzetten. Ik heb het geprobeerd, maar iedere keer 

kwam het Requiem weer bovendrijven... Ook de vraag 

of ik zelf muzikaal wel voldoende in huis heb om zo’n 

project te trekken, heeft me erg lang bezig gehouden. 

Gedurende anderhalf jaar heb ik een vijftal partituuruit-

gaven vergeleken, tientallen uitvoeringen/bewerkingen 

beluisterd en bekritiseerd en me een heel duidelijk 

beeld gevormd van hoe het, naar mijn mening, wel en 

hoe ‘t niet zou moeten klinken en waarom... Dat was 

op zich al een hele muzikale reis, het droeg erg bij aan 

mijn eigen kennis, maar de kogel  was pas echt ‘door de 

kerk’ na het bezoek aan een uitvoering van een bekende 

Nederlandse dirigent met toporkest en -solisten... Ik 

was zo boos na het concert dat ik, eenmaal thuisgeko-

men, de betreffende dirigent onmiddellijk een keurige 

inhoudelijke mail heb gestuurd met mijn beargumen-

teerde ontevredenheid. Ik kreeg dezelfde avond een 

keurige reactie terug waaruit ook herkenning bleek voor 

mijn kritiek en daarmee was voor mij de eerste stap 

gezet (verderop in het boekje heb ik uitgelegd wat er 

precies aan de hand was). Dat Requiem moest er dus 

maar komen!

Is dat Requiem zo bijzonder?
Het Requiem van Mozart is eigenlijk wel een beetje 

een ‘elitair stuk’ en dan ook nog eens omgeven door 

veel geheimzinnigheid. Als het niet tot je muzikale 

domein behoort staat dat niet goed op je ‘C.V.‘ maar als 

je het voor het eerst hoort, zeker als muzikale leek, is 

het niet erg toegankelijk en misschien zelfs een beetje 

overweldigend, chaotisch en zwaar. Ik heb ervaren hoe 

dat verandert als je de moeite neemt om er echt in te 

duiken. Er ontstaat zicht op een goddelijk stuk muziek 

dat getuigt van componeerkwaliteiten die je alleen een 

‘Mozart’ kunt toedichten. De behendigheid waarmee 

niet voor de hand liggende harmonieën elkaar op geniale 

wijze opvolgen en de diversiteit van de composities bin-

nen één stuk is onnavolgbaar en je beseft onmiddellijk 

hoe klein je zelf bent op dat gebied. Het werd van meet 

af aan voor mij dan ook een subdoel om te proberen het 

stuk toegankelijker te maken voor een groter publiek en 

zo te proberen om meer mensen van deze muziek te 

laten genieten dan alleen ‘the happy few’. Het eindre-

sultaat is dan ook niet te vergelijken met een standaard 

concert en ik hoop dat het, ondanks mijn beperkingen, 

een schot in de welbekende roos is...

Koor
Het koor is bij dit werk zeer belangrijk. De partijen 

zijn erg pittig en ongeoefende zangers maken (zeker 

achteraf bezien) geen schijn van kans. Een mailtje naar 

de zangers van mijn vorige project (KV275) leverde 

weliswaar zeer veel reacties op, maar van de in totaal 

ruim 260 aanmeldingen bleken er slechts zo’n 90 

zangers aan de eisen te voldoen en dan was er nog bij 

enkelen een oogje toegeknepen... Hierbij moet ik vooral 

Ans Booy (zangpedagoge uit Twello) bedanken voor haar 

inzet. Zij heeft mij steeds geprikkeld om alleen de beste 

zangers uit te nodigen voor dit project en bood aan om 

de audities te verzorgen. ‘Streng doch rechtvaardig’ 

zoals ze zelf altijd zegt. Zonder haar bemoeienis was dit 
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hele project er waarschijnlijk helemaal niet gekomen of 

voortijdig  geëindigd omdat het niet haalbaar zou blijken! 

Bij zo’n project MOET je selecteren. Voor de zangers 

was thuis studeren een must en dat heb ik maximaal 

gefaciliteerd door oefenmateriaal te maken en op de 

website te plaatsen en tevens aan de koorleden oefen 

cd’s uit te delen. Verder was het een luxe om Irene Hen-

driks (bedankt!) als repetitor te hebben… zo konden we 

ook sneller en intensiever studeren. Zelfs de moeilijkste 

stukken zaten er dan in twee repetities (noten technisch 

tenminste) al in en in dat tempo blijft het ook interes-

sant voor meer geoefende/professionele stemmen. Die 

zouden bij een lager tempo wellicht zijn afgehaakt... Wat 

wel leuk is, is dat de oefenbestanden e.d. op de website 

voor iedereen via het internet toegankelijk zijn/waren 

en dat leverde zelfs bedankjes op uit China! Wat me 

verder is opgevallen is dat ik, goed voorbereid, tijdens 

de repetities toch echt m’n hoofd er héél goed bij moest 

houden. Voor mij dus allesbehalve een ontspannen 

repetitieavond… Elke repetitie had ik vooraf een gezon-

de spanning en achteraf (op een of twee keer na) een 

euforisch gevoel dat het weer een leuke repetitie was. 

Solisten
Tja, Mozart leefde in een periode die wordt aangeduid 

als ‘Classicisme’ (grofweg de periode van 1750 - 1810) 

maar zijn muziek heeft natuurlijk ook kenmerken van 

zowel voorafgaande Barok-periode als de opvolgende 

Romantiek-periode. Ik vind zelf dat delen van de muziek 

dus ook veel ruimte laten voor een meer romantische 

invulling (grofweg de periode 1810 - 1910). Toen ik 

Ruzanna Nahapetjan (romantische sopraan) bij toeval 

aantrof op Youtube dacht ik onmiddellijk “Dat is ze!” en 

heb contact gezocht. Na samen een middagje over de 

muziek te hebben gebrainstormd bij mij thuis, waren we 

beiden enthousiast en zijn we op zoek gegaan naar de 

andere solisten. Goed was niet goed genoeg... Uitste-

kend was de wens en dat is ons, denk ik, gelukt want 

naast Ruzanna hebben we Eline Harbers (Alt), Gerben 

Houba (Tenor) en Ludovic Provost (Bas).

Orkest
Een amateur orkest is, voor een werk als dit, eigenlijk 

geen optie. Ik heb derhalve drie professionele orkesten 

aangeschreven, namelijk; Het Orkest van het Oosten 

(heeft niet eens gereageerd op mijn aanvraag), Het 

Nederlands Begeleidingsorkest (niet gesubsidieerd en 

reageerde onmiddellijk) en het Gelders Orkest (gesub-

sidieerd en reageerde enkele maanden later). Ik zal het 

wel mis hebben, maar ik denk dat er dus bij de ‘elitaire’ 

professionele orkesten nog een slag te maken is als 

het gaat om het werven van fondsen in de particuliere 

sector... Maar genoeg, het werd dus het Nederlands 

Begeleidingsorkest, ook een professioneel orkest, maar 

duidelijk heel klantgericht en fair in hun afwegingen. Als 

ik mijn belasting-Euro dus maar een keer mag besteden, 

dan wel graag aan het orkest dat zich bereid toonde om 

ook eens niet vanuit de ivoren toren te acteren… 

Tot slot
Ik voel me wederom een bevoorrecht mens dat ik een 

project als dit mag doen. De opmerking van iemand dat 

ik me niet snel laat remmen door een erg hoge lat zag ik 

niet direct als een compliment… Het was een musicus, 

dus ik werd extra alert… en ik snap achteraf beter wat 

hij bedoelde dan ik vooraf had kunnen inschatten. Het is 

erg pittig en vooral de mystiek en interpretatiediscussies 

geven je natuurlijk veel ruimte, maar betekent ook dat 

iedereen een mening heeft over hoe het moet. Je moet 

je keuzes dus duidelijk kunnen beargumenteren want 

anders wordt je ‘afgeschoten’. Natuurlijk heb ik er heel 

veel tijd ingestopt (veel meer dan de gemiddelde pro-

fessional zich kan permitteren), maar ik hoop dat het ook 

tot iets heeft geleid dat de moeite waard is! Ik wil graag 

iedereen bedanken die zich hiervoor op een of andere 

wijze heeft ingezet. ALLEMAAL SUPER BEDANKT! Ook 

u als lezer/toeschouwer wil ik hartelijk bedanken dat u 

me het voordeel van de twijfel hebt gegeven door te 

komen, want ja... een amateur... De passie heeft me er 

toe gedreven, dus ik had geen keus!

Jeroen Teelen
Twello 2013
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Een bijzonder project... of het 
zoveelste in een dozijn?
Het is leuk dat ik een kennissenkring heb die erg breed 

is. Van muzikale ‘no-know’ (nono) tot gewaardeerd lid 

van een bekend landelijk orkest… Ik speelde met de 

jaren-60 band ‘More Life’ uit Schalkhaar in Doc H2O in 

Deventer en daar was gewaardeerde vriend Harry… 

Harry is een gemoedelijke levensgenieter (zestig-plus) 

en hij had genoten van ons optreden… “Jeroen, jullie 

hebben weer super gespeeld… Ik heb trouwens 

gehoord dat je weer zo’n klassiek project gaat doen van 

Mozart. Maar jij als dirigent… wat moet ik me daar dan 

bij voorstellen?… Ik zie ze er vaak voor staan en heb 

dan het idee… ‘als je die weg laat, gaat alles gewoon 

door…’ dus is het niet gewoon veel lekkerder om dan 

bijvoorbeeld op het kerkorgel te spelen, dan doe je 

tenminste nog iets zinnigs… maar leg eens uit, want dat 

zie ik vast verkeerd…”.

Ik heb er dus nooit bij stilgestaan dat je er zo naar kunt 

kijken… Ik heb hem toegelicht dat de dirigent tegen die 

tijd het meeste werk er op heeft zitten en als het goed 

is eigenlijk met wat mimiek het hele orkest kan laten 

doen wat ie wil… Dat wil er dus niet in bij Harry… Dus 

voor alle Harry’s even het volgende... Bij een amateur-

koor is de dirigent voordat hij aan het dirigeren toekomt 

eigenlijk eerst een zogenaamde ‘repetitor’, iemand die 

de nootjes er in stampt bij de koorleden. Bij een wat 

professioneler koor hebben de koorleden deze exercitie 

thuis al gedaan (oefen CD’s en bladmuziek… dus thuis 

de ‘nootjes’ er al in gestopt). Soms wordt er in die fase 

ook echt gebruik gemaakt van een of meer repetitoren 

(mensen die de muziek goed kennen en het samen met 

(een deel van) het koor instuderen (bij ons Requiem 

heeft Irene Hendriks deze rol bijvoorbeeld uitstekend 

vervuld). De volgende stap is dat er van de nootjes 

‘muziek’ wordt gemaakt. Hier begint de eigenlijke rol 

van de dirigent pas. Die moet dus heel goed in z’n hoofd 

hebben hoe hij/zij het stuk wil neerzetten. Als je precies 

speelt/zingt wat er op papier staat dan krijg je (bij veel 

muziekstukken) als luisteraar de bibbers … Niet omdat 

het zo mooi is, maar juist omdat het geen inhoud heeft. 

Het is een levenloze samenklank van tonen die elke 

bezieling mist (vergelijk het met een boek dat door de 

computer wordt voorgelezen). Daar precies, zit de rol 

van de dirigent… Hoe laat ik het zo klinken zoals ik het 

‘t mooist vind. Dat maakt het dus ook voor de dirigent 

heel persoonlijk! Iedere dirigent kan dezelfde groep no-

ten op papier dus op z’n eigen wijze tot muziek kneden. 

De componist laat vrijwel altijd voldoende ruimte voor 

‘interpretatie’. Het is dus als koorlid dodelijk om tegen 

de dirigent te zeggen dat het sneller of langzamer moet 

of dat hij de verkeerde accenten legt. Dan heeft óf de 

dirigent zich niet goed voorbereid, óf het koorlid trekt 

veel te grote schoenen aan! 

Hier raak ik tegelijk ook een ander teer punt… het 

gebeurt namelijk dat dirigenten noten veranderen en zo 

een eigen draai aan de muziek menen te moeten te ge-

ven (meestal zijn dit trouwens niet de beste dirigenten! 

(eufemisme!)). Ik zou dit niet op m’n geweten willen 

hebben… Zeker niet bij een klassiek meesterwerk als 

het Requiem van Mozart/Süßmayr natuurlijk. Je stelt 

je dan als dirigent op boven de componist en dat is in 

de meeste (bij Mozart ALLE!) gevallen een misplaatste 

arrogantie. Als je dat dan zo graag wilt, ga dan arrange-

menten schrijven die jouw eigen inbreng/toegevoegde 

waarde ineens helder maken en het oorspronkelijke 

werk daartoe slechts gebruiken (denk aan Rick van der 

Linden die in de jaren zestig/zeventig met zijn band 

Exception inderdaad een uitzonderlijke toegevoegde 

waarde aan de klas-
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sieke muziek wist te geven. De muziek werd toegan-

kelijker gemaakt voor een breder (jonger) publiek en de 

essenties van het oorspronkelijke werk werden intact 

gelaten. Maar tot zover de ‘notensleutelaars’…

Interpretatie dus… daar houdt de dirigent zich mee 

bezig. Kan die dan zo verschillen dat er na al die jaren 

en tig uitvoeringen van b.v. het requiem nu nog steeds 

nieuwe uitvoeringen op de markt kunnen verschijnen? 

Het antwoord is een simpel “ja”… Ik zou het misschien 

het best kunnen illustreren met het voorlezen van een 

boek… Er zijn mensen die het boek simpelweg voorle-

zen zonder veel gevoel en intonatie/dynamiek en er zijn 

mensen die het verhaal tot een intense belevenis weten 

te maken. Heel goed voorgelezen… van boeiend tot 

bijna dramatisch. Iedere goede performer weet er dan 

toch weer een mooie versie van te maken zónder dat ze 

identiek of soms zelfs maar vergelijkbaar zijn… 

Precies bepalen hoe hij/zij dat muziekstuk wil voordra-

gen (in dit geval dus het Requiem) dat doet de dirigent. 

U mag weten dat ik dus wel anderhalf jaar getwijfeld 

heb of ik dit muziekstuk als dirigent wel aan moest 

durven… Zou ik het voldoende mooi kunnen kneden om 

achteraf te kunnen zeggen dat het een mooi ‘verhaal’ 

is geworden? Ik zal het pas achteraf weten als ik onze 

eigen DVD bekijk en merk of ik er wel of niet warm 

van word. Dat is wel een heel onzekere belegging 

van je energie hoor ik u denken, maar zo erg is het 

gelukkig ook niet. Ik denk dat ik in de voorbereidingstijd 

misschien wel een stuk of vijftien à twintig verschillende 

uitvoeringen van het Requiem kritisch heb beluisterd 

en daarbij aantekeningen gemaakt heb over hetgeen ik 

goed en niet goed vond op detailniveau. 

Alle uitvoeringen waren van professionele musici en 

toch kon wat mij betreft driekwart zo in de prullenbak… 

Het gevoel dat slechts de nootjes werden gespeeld 

met tot slot de conclusie ‘ik heb geen fout gehoord 

dus de CD is klaar’. Professionele bagger dus… maar 

daarentegen ook hele mooie uitvoeringen (soms zelfs 

bij tegenstrijdige interpretaties), waarbij ik kippenvel 

kreeg en soms het idee “dit stukje vind ik van die en die 

uitvoering nog net iets mooier of als je dat hier zo doet 

dan moet het daar zo…”. Kijk dan begint er iets te groei-

en, aandacht voor het detail. Dan krijg je het gevoel dat 

je een beeld begint te krijgen hoe je het zelf zou willen 

horen. De eerste twee maten een puntige eerste viool 

die vervolgens wordt overvleugeld door etc.. 

Aanleiding om de knoop door te hakken en de vrijage 

met het Requiem aan te gaan en er alle energie in te 

stoppen die ik kan geven was dat ik, na het beluisteren 

van tig uitvoeringen en bestuderen van de bladmuziek, 

naar een uitvoering van het Requiem ging in Zwolle 

waar een bekende dirigent het geheel ten gehore 

bracht met een professioneel koor en orkest. Ik werd zo 

boos over zijn interpretatie dat ik hem onmiddellijk na 

thuiskomst heb gemaild. Dat ik niet ben weggelopen 

tijdens de uitvoering kwam slechts door het feit dat ik 

er met vrienden naar toe was gegaan en het dus een 

leuke avond had moeten worden. Wat was er (naar mijn 

bescheiden mening) nu zo mis met die uitvoering? Het 

Requiem kent een aantal pittige passages waarbij je als 

koor echt je best moet doen om ze mooi te zingen. Hoe 

sneller je die passages goed weet neer te zetten, hoe 

knapper dat technisch dus ook is… niets mis mee, dat is 

nu eenmaal zo, maar zodra je de muziek gaat misbruiken 

om je technische niveau te demonstreren (dus zo snel 

zingen dat zelfs technische wonderkinderen er rode oor-

tjes van krijgen), dan ben je niet meer met het vertellen 

van het verhaal bezig maar met een demonstratie snel 

lezen! Mozart draait zich om in z’n graf, dat verdient 

zijn muziek niet! Tenminste, zo is heb ik het gevoeld die 

avond. Het bizarre vond ik dat er na de voorstelling ook 

nog hevig werd geapplaudisseerd.

Ben ik nou gek? Ik was des duivels! Hij had m’n avond 

echt verknald. Wat ik wel heb gewaardeerd is dat zijn 

repliek op mijn kritiek redelijk verdedigend begon maar 

verderop omboog in herkenning. “Ik ben wel iemand die 

liever op het randje loopt van wat technisch haalbaar is”, 

was zijn reactie. Je ziet, muziek kan vele emoties los-

maken, zowel amateur als professional kunnen hier een 

goed of slecht eindresultaat achterlaten en zelfs daar-

over kun je van mening verschillen. Want waarom zou ik 

gelijk en hij ongelijk hebben? Wat me wel opvalt na het 

beluisteren van vele uitvoeringen van vele dirigenten, is 



dat voor mijn gevoel bij velen de focus meer ligt op het 

goed zingen en spelen van de nootjes dan op de details 

van interpretatie… Een begrijpelijke reden zou kunnen 

zijn dat veelal niet de tijd wordt genomen of beschik-

baar is om juist die interpretatiedetails volop aandacht 

te geven. Het heeft alles te maken met bestuderen van 

de partituren, inleven in de muziek, de vertolking van 

anderen aanhoren om je eigen kaders meer helder te 

krijgen en kritisch te blijven op je eigen standpunten. 

Wil je het goed doen, dan heb je als amateur het voor-

deel dat je dus niet door een budget wordt gedwongen 

om de te besteden tijd te beperken en dat is natuurlijk 

een groot voordeel. 

Orkestdirectie is in dit geval echter wel iets heel 

bijzonders. Koordirigenten zijn meestal geen orkestdiri-

genten. Dat is dus al een probleem. Het orkest kun je, 

net als het koor, zien als een instrument dat in staat is 

om precies te doen wat jij graag wilt (jouw interpretatie 

volgen). Met het koor heb je een jaar lang gerepeteerd 

dus die weten inmiddels wel wat de bedoeling is, maar 

het orkest...ik heb er echt slapeloze nachten van gehad. 

Het orkest bestaat uit professionals waarmee je slechts 

één keer repeteert. Je hebt dus geen tijd om ze te 

laten ‘wennen’ aan jouw stijl en manier van werken. 

Je moet alles in een keer goed aangeven anders doen 

ze zeer waarschijnlijk niet wat jij wilt. Je moet dus als 

het ware een zeer ervaren orkestdirigent zijn om dit te 

kunnen en dat ben ik al helemaal niet natuurlijk. Dus 

cursussen gedaan, tot op de grond afgebrand worden 

op het conservatorium in Rotterdam, weer een beetje 

opgebouwd op het conservatorium in Utrecht, privé 

wat lessen gevolgd bij dirigenten. Het leuke, maar ook 

tevens verwarrende is dat directie allereerst een sterke 

persoonlijkheid vereist en vervolgens een manier van 

aangeven/werken die daar bij past. Dus wat werkt voor 

de een, werkt niet voor de ander! Je krijgt dus soms 

zelfs tegenstrijdige adviezen en moet er die dingen uit 

halen die bij jezelf van toepassing zouden kunnen zijn. 

Kortom een heel avontuur, leerzaam maar veeleisend. 

Een weg vol pieken en dalen!

Als laatste insteek bij uitvoeringen gelden voor dirigen-

ten soms nog aanvullende overtuigingen. Bijvoorbeeld 

dat je de muziek moet spelen met authentieke instru-

menten e.d.. Ik vind dat persoonlijk wat erg ver gaan. 

Ik begrijp dat je nieuwsgierig kunt zijn naar de klank 

van toen, maar misschien verklaart Mozart je hierin wel 

voor gek. Waarom zou je de uitstekende instrumenten 

van nu verruilen voor de beperkingen van toen? Ook in-

zichten over interpretatie ‘dat deden ze toen zó, dus zo 

moet het’ neem ik graag met een korrel zout. Misschien 

moet je dan namelijk ook het publiek van toen hebben! 

Me houdend aan de partituur, vind ik juist de vrijheid om 

aan de goddelijke nootjes een invulling te mogen geven 

waar ik zelf warm van wordt véél belangrijker. Want pas 

dan kan ik dat echt uitstralen op en uitleggen aan een 

toehoorder. Voor wat ’t waard is…
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Köchel ’s Verzeichnis (K.V.)
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 vorm-

den. Op 9 februari 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, gecompo-

neerd 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, aange-

spoord door Mozarts zoon Frans Xaver, de samenstelling 

van een chronologische thematische catalogus van 

Mozarts werken te danken (1862). Naar deze catalo-

gus verwijzen de achter de titels van Mozarts werken 

gebruikte afkorting “K.V., of soms kortweg K.” met een 

nummer. Zoals in het geval van het Requiem K.V. 626. In 

de catalogus is bovendien een overzicht opgenomen, in-

gedeeld naar genres (kerkmuziek, opera’s, symfonieën, 

concerten, etc.), waardoor het mogelijk is ook werken 

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 chro-

nologisch is, bij iedere ontdekking steeds weer moeten 

worden aangepast. Dat is echter heel onpraktisch omdat 

bijvoorbeeld het Requiem al jaren overal met de vermel-

ding ‘K.V. 626’ gedrukt was…  

Dergelijke problemen werden bij de eerste ‘revisies’ 

opgelost door een stuk dat bijvoorbeeld tussen het num-

mer 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 het-

zelfde! Kortom, er is nu een ‘Nieuwe Köchel Verzeignis’ 

waarin de zaken die niét kloppen, als tekst zijn aange-

vuld, 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 

dat een ogenschijnlijk eenvoudig probleem heel wat 

voeten in aarde heeft gehad en eigenlijk pas écht goed 

kan worden opgelost als we werkelijk alles kennen dat 

Mozart heeft gecreëerd. 

8 W.A. Mozart - K.V. 626

Ludwig Ritter von Köchel



Beleef het Requiem van Mozart 9

Het handschrift van Mozart

Het Requiem (K.V.626)
Tot ver in de 20e Eeuw was de ontstaansgeschiede-

nis van het Requiem van Mozart in duister gehuld en 

circuleerde er slechts een stroom van geruchten. Daarbij 

sprak in het bijzonder het feit tot de verbeelding, dat 

Mozart tijdens de compositie van het werk overleed 

en zo nota bene “zijn eigen Requiem” zou hebben 

gecomponeerd. Twee andere hardnekkige geruchten 

bevestigden dit: “Mozart zou zijn eigen dood voorvoeld 

hebben” en “Mozart zou vergiftigd zijn”. Het laatste 

scenario is in de loop der tijden nog eens suggestief 

door enkele toneelstukken en een film, van Poesjkin’s 

Mozart en Salieri uit 1830 tot Foreman’s Amadeus 

in onze tijd, onderstreept. Daarbij kwam nóg een 

mysterieuze omstandigheid, namelijk dat Mozart de 

opdracht tot het componeren kreeg van iemand, die 

anoniem wenste te blijven. Er werd via een intermediair 

onderhandeld en de aanbetaling was niet minder dan de 

helft van het afgesproken honorarium. Wat wij inmiddels 

weten is, dat Mozarts opdrachtgever een zekere Franz 

Graf Von Walsegg (1763-1827) was. Deze edelman ging 

graag in zijn eigen kring voor componist door en gaf wel 

vaker opdrachten voor werken. Was het betreffende 

werk afgeleverd (waar hij voor exclusiviteit ook vorstelijk 

betaalde), dan kopieerde hij de muziek persoonlijk, zette 

zijn naam eronder en liet het vervolgens uitvoeren op 

zijn privéconcerten in zijn slot Stuppach (bij Gloggnitz) 

in Oostenrijk. Er zijn verschillende voorbeelden bekend. 

Von Walsegg had het Requiem vermoedelijk in juli 1791 

via Anton von Leibtgeb, cellist in dienst van Von Wals-

egg, bij Mozart besteld. Von Walsegg wilde in februari 

1792 namelijk een concert geven ter herdenking van 

zijn vrouw Anna die een jaar eerder op 14 februari was 

overleden. 1791 Was voor Mozart een zeer productief 

jaar. Hij componeerde twee opera’s, La Clemenza di 

Tito en Die Zauberflöte en de geldzorgen, die er aan 
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het begin van het jaar zeker nog waren, moeten door 

deze opdrachten sterk verminderd zijn. Ook is het zeer 

aannemelijk dat Mozart zich verheugde op deze nieuwe 

uitdaging. Hij zal zijn Requiem beslist gezien hebben als 

de mogelijkheid om een ‘proeve van bekwaamheid’ te 

leveren, al was het maar tegenover de autoriteiten die 

hem de positie van kapelmeester van de Stephansdom 

in het vooruitzicht stelden. Waarschijnlijk is Mozart al 

in de zomer van 1791 begonnen met het componeren. 

Onderbrekingen waren er door de premières van beide 

eerder genoemde opera’s, die respectievelijk eind 

augustus en eind september plaatsvonden en vóór half 

november voltooide Mozart nog het Klarinetconcert (K.V. 

622) voor zijn vriend Stadler en een “Kleine Freimau-

er-Kantate” (K.V. 623) voor zijn logebroeders (Mozart 

was vrijmetselaar). Eind november sloeg het noodlot 

toe. Mozart werd ziek en overleed kort daarna aan de 

gevolgen van (waarschijnlijk) de combinatie van een 

streptokokkeninfectie en een nierinsufficiëntie, beide 

in 1791 onbehandelbaar. Zijn vrouw Constanze bleef 

zonder enige voorziening achter en had bovendien de 

zorg voor twee zoontjes, één van zeven en een baby 

van nog geen vijf maanden. De enige inkomsten, die 

op korte termijn mogelijk waren, bestonden uit die van 

de onvoltooide Requiem-opdracht, die overigens al voor 

een groot deel gehonoreerd was. Het was dus gewenst 

om op één of andere manier te proberen om het werk 

af te laten maken, alsof het nog van Mozart was en zo 

de rest van het honorarium te kunnen claimen. Hier 

begint gelijk het grootste discussiethema, dat tot op de 

dag van vandaag nog velen bezighoudt: Wat is van hem-

zelf, wat maar half en wat echt niet, en waarop baseer 

je die conclusies? En ook al staat het zwart op wit, dan 

nog geloof ik het niet omdat... (vul zelf maar in).

Even de ‘papieren’ feiten van het Requiem waarmee 

Constance te maken kreeg toen Mozart overleed... 

1. Volledig voltooid waren de Introitus en het Kyrie.  

2. Van de Sequens waren in alle delen (van het Dies 

Irae tot en met maat 8 van het Lacrimosa) de koor-

partijen en de basso continuo min of meer “af” en 

was de instrumentale begeleiding in een beperkt 

aantal maten ingevuld.  

3. In het Domine Jesu en Hostias waren in wezen 

slechts de koorgedeelten en de basso continuo 

voltooid.  

4. Verder was er (toen) niets. Overgeleverd in onze 

tijd is nog een schets van 16 maten voor een fuga 

op de tekst Amen. Een schets die pas veel later 

werd teruggevonden.

“Maar wie o wie zou dit werk kunnen afmaken...”, 

dat was voor Constanze dus de belangrijke vraag. De 

eerste, die ze benaderde, was de meest ervaren leerling 

van Mozart, de dertigjarige Franz Jacob Freistädtler. 

Deze deed niet meer dan iedereen had kunnen doen, 

namelijk het instrumenteren van het Kyrie volgens de 

koorpartijen, wat in die tijd gangbaar en gebruikelijk was. 

Op 21 december 1791gaf ze het materiaal aan de vier 

jaar jongere componist Joseph Eybler (1765-1846), een 

leerling en vriend van Mozart. Deze vulde ontbrekende 

orkestbegeleiding in delen van de Sequens (Dies Irae tot 

Confutatis) aan in de autograaf (handschrift) van Mozart, 

maar bij het Lacrimosa gekomen (waar Mozart ook had 

moeten opgeven) werd het hem kennelijk te moeilijk en 

gaf hij zijn opdracht terug. De volgende die een poging 

mocht doen was de meer ervaren Abbé Maximilian 

Stadler. Hij liet het originele manuscript ongemoeid en 

schreef in eigen handschrift een los document met de 

instrumentatie voor het Offertorium. Maar, net als al zijn 

voorgangers durfde ook hij het niet aan om eigen com-

posities toe te voegen. De opdracht was te zwaar... Pas 

de vierde (en jongste) bewerker van Mozarts Requiem, 

Franz Xaver Süßmayr (1766-1803) nam die klus op zich. 

Hij heeft als enige dus echt significant bijgedragen aan 

de voltooiing van het Requiem. 

Süßmayr zelf verklaarde het onderstaande in een brief 

van 8 februari 1800 aan Breitkopf & Hartel (nog steeds 

muziekuitgevers!). (Bron: Mozart Handbuch Silke 

Leopold 2005 pag 243, vertaling Jeroen Teelen)  “Het 

voltooien van het werk werd dus aan meerdere mees-

ters overgelaten. Sommige daarvan konden het niet 

combineren met hun lopende opdrachten en anderen 

durfden hun talent niet te spiegelen aan dat van Mozart 

en leverden dus maar een zeer beperkte (instrumen-

terende) bijdrage. Ik kreeg de opdracht pas als laatste, 

terwijl men wist dat ik, toen Mozart nog leefde, de 
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reeds op muziek gezette delen meerdere malen samen 

met hem heb doorgespeeld en -gezongen en dat wij 

zeer veel gesproken hebben over de verdere uitwerking 

van het stuk en de instrumentele ondersteuning.... vanaf 

het ‘Judicandus homo reus’ heb ik het Dies irae zelf 

voltooid. Het Sanctus, Benedictus en Agnus Dei heb ik 

geheel zelf geschreven; alleen ben ik zo vrij geweest om 

het werk wat eenvormiger te maken door in het Sanctus 

‘Cum Sanctis....’ de fuga van het Kyrie te herhalen.”  Tot 

zover de quote van Süßmayr zelf... waarin opvalt dat hij 

zich toch een beetje achtergesteld voelde, omdat hij niet 

als eerste maar pas als laatste was benaderd! 

Constance had eerder aangegeven dat Süßmayr voor 

de completering van het werk gebruik maakte van vele 

notities en aanwijzingen die door Mozart waren achter-

gelaten, maar dat wordt door Süßmayr dus tegengespro-

ken. Hier heeft Constance ook wel een beetje de schijn 

tegen, want het was in haar belang om zoveel mogelijk 

te doen geloven dat het gehele stuk door Mozart zelf 

was geschreven...   

Puur formeel, op basis van teruggevonden notities e.d. 

zouden het Sanctus, Benedictus en Agnus Dei dus ge-

heel door Süßmayr zelf zijn gecomponeerd. Vandaar dat 

zijn naam hier ook als enige pronkt in de partituur. Maar 

Süßmayr, zo zou later blijken, had volgens de kenners 

niet de capaciteiten die nodig zijn om deze stukken 

zomaar te schrijven! Laat staan in het hoge tempo dat hij 

hierin liet zien (februari 1792 was alles klaar). De litera-

tuur bericht hierover heel divers. Sommigen houden zich 

vast aan de harde bewijzen en wagen zich niet aan een 

kwalitatief oordeel en anderen gebruiken de kwalitatieve 

insteek juist om Süßmayr volledig onderuit te schoffelen. 

In hoeverre de volledige versie, die heden uitgevoerd 

wordt, gebaseerd is op authentiek Mozartmateriaal of 

authentieke aanwijzingen, die Mozart vanaf zijn sterfbed 

zou hebben gegeven, blijft ongetwijfeld onderwerp van 

een verhitte strijd tussen musicologen.   

Alle stukken van het Requiem (hoewel heel divers) zijn 

van een kwaliteit zoals je zelden ziet en zoals ik meldde 

in het voorwoord vind ik het Agnus Dei persoonlijk een 

van de allermooiste stukken, maar ook het Sanctus en 

Benedictus voelen zo ‘echt Mozart’ dat ik het dus erg 

moeilijk te accepteren vond dat deze niet door Mozart 

zelf zouden zijn geschreven. En dan zoek je verder...Aart 

van der Wal (2003 opusklassiek.nl) vertelt: “Er zijn geen 

concrete aanwijzingen waaruit blijkt dat Süßmayer aan 

de hand van door Mozart achtergelaten schetsmateriaal 

(inclusief losse notities, op velletjes neergekrabbelde in-

vallen en instrumentatie aanwijzingen e.d.) het Sanctus, 

Benedictus en Agnus Dei daadwerkelijk heeft gecompo-

neerd, maar waarschijnlijk is dit wel het geval. Althans, 

als we de imposante muzikale kwaliteiten en spirituele 

inslag van deze delen in aanmerking nemen lijken ze 

voor de compositorische capaciteiten van Süßmayer 

toch duidelijk een brug te ver te zijn.” Gelukkig schijnt 

ook Beethoven deze mening toegedaan want hij meldde 

volgens de annalen (internet) dat het Agnus Dei uit het 

Requiem van Mozart door W.A. Mozart was geschreven 

en zo niet, dan tenminste toch door een Mozart. Dit zegt 

genoeg en het stelde me gerust...  

Verder was Süßmayr Mozarts ‘copyist’. Dat verklaart ook 

veel. Hij werkte hierdoor dat hele jaar al erg intensief 

samen met Mozart (voor La clemenza di Tito en Die 

Zauberflöte) waardoor hij, ook in de laatste weken voor 

Mozarts dood, heel intensief samen met hem aan het 

Requiem werkte. Süßmayrs rol als copyist betekende 

dat Mozart zijn muziek als het ware kon dicteren in een 

soort muziek-steno. Het is overigens sowieso niet ge-

makkelijk om de handschriften van Mozart en Süßmayr 

van elkaar te onderscheiden. Süßmayr heeft zijn best 

gedaan om de hand van zijn leermeester te imiteren en 

ook dateerde hij het Requiem op de eerste partituurblad-

zijde met “1791” en voegde een (vervalste) handte-

kening van Mozart toe. Hierbij zijn het dus weliswaar 

Süßmayr’s notities die later bijdragen tot de complete-

ring van het Requiem, maar blijft het heel onduidelijk in 

hoeverre hij hiervoor ook muzikaal zelf verantwoordelijk 

was. Steeds meer geldt nu de overtuiging dat Mozart 

in alle stukken van het Requiem compositorisch een 

overduidelijke hoofdrol heeft gehad. Ik vroeg de orkest-

meester van een bekend Nederlands orkest wie het 

Agnus Dei heeft geschreven en hij meldde me zonder 

blozen dat dit Süßmayr is geweest. Zo staat het namelijk 

nog steeds in de partituur vermeld dus het zal nog wel 
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lang duren eer hier eventueel een aangepaste generale 

opinie gaat heersen.

Tot slot van dit item zijn er vele deskundigen geweest 

die hebben gemeend een ‘betere‘ voltooiing van het 

Requiem te moeten afleveren dan die van Süßmayr! 

Daarmee geven ze dus allereerst duidelijk aan te weten 

wat wel en wat niet van Mozart stamt (en dat lijkt me 

gezien het voorgaande zeer gevaarlijk). Ook al zouden 

ze dat trouwens weten, dan is de kans dat ze dichter 

bij Mozarts gewenste resultaat zouden komen ook niet 

zo groot want de tijdgeest en onze visie op Mozart kan 

toch haast niet veel beter zijn dan die van de componis-

ten die tóen samen met Mozart aan dergelijke stukken 

hebben gewerkt? Maar... ik ben een leek, dus ruil ik 

deze mening graag in voor een beter gefundeerde.  

Indeling van het Requiem 
Mozart hield zich bij het componeren van de Requiem 

onderdelen uiteraard, net als alle componisten, aan de 

Latijnse teksten van de klassieke requiemmis als ook 

aan de officiële volgorde ervan. Als je puur kijkt naar het 

aantal verschillende muziekstukken kom je tot veertien. 

Niet alle componisten die een requiem schreven zetten 

ook precies deze veertien teksten op muziek. Fauré’s 

requiem omvat bijvoorbeeld slechts zeven stukken.   

De teksten en muziek van het Requiem 
Mozart had de gewoonte om bij al (!) zijn werken  

steeds in het eerste deel de volledige instrumentatie, 

zoals bedoeld voor het gehele werk, ten gehore te bren-

gen. Omdat hij het Introïtus geheel voltooide, betekent 

dit dus dat de orkestbezetting daarmee voor het gehele 

Requiem was vastgelegd. De instrumentkeuze bena-

drukt ook de donkere sfeer die hoort bij een dodenmis. 

Het was gebruikelijk dat vervolgens eerst de koorpartij-

en werden uitgeschreven. Daarna de belangrijkste ande-

re partijen zoals de (becijferde) bas, de tussenspelen en 

de motieven van de begeleiding/instrumentgroepen... 

Dit was hoogstwaarschijnlijk ook zijn normale manier 

van werken. De tussenliggende orkestpartijen spelen 

grotendeels mee met de koorpartijen (colla parte) en 

kwamen zodoende als laatste aan bod.  

Op de volgende pagina’s vind u de tekst (en vertaling) 

en muzikale toelichting van de delen waaruit het Re-

quiem is opgebouwd. Er zijn natuurlijk vele vertalingen. 

Sommige vrij letterlijk, andere weer zo omgezet dat ze 

de geest/bedoeling van toen vertolken in de huidige tijd. 

Deze vertaling neigt vooral naar het eerste... De muzika-

le toelichting is er een die natuurlijk van iedere dirigent 

anders kan zijn. Ik heb hier vooral ook mijn ‘beleving‘ 

beschreven. Het is opvallend dat het Requiem muzikaal 

niet een echte eenheid vormt. Er zijn wel terugkerende 

elementen aanwijsbaar maar het slingert emotioneel 

als het ware van het ene in het andere uiterste. De 

stukken zijn zeer divers van karakter en zeer sterk vanuit 

de tekstuele beleving ingevuld. Dat lijkt misschien ook 

vanzelfsprekend maar de praktijk is toch vaak anders. 

Zelf ben ik normaliter helemaal niet primair gefocust op 

de tekst, maar veel meer op het muzikale verloop in een 

stuk, maar dit Requiem noodzaakt tot inleving vanuit de 

tekst voor de interpretatie. De diversiteit in karakter van 

de verschillende gebeden/onderdelen maken dat ik niet 

de verplichting voel om alle stukken als in een concert, 

direct achter elkaar door te doen. Ze laten duidelijk ruim-

te voor een tussentijdse mondelinge toelichting.   

Het Requiem (K.V. 626)
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Geen noot teveel. Een fagot en twee bassethoorns 

(alt-klarinetten) klinken melancholisch boven een 

vermeende tred van kistdragers (ingevuld door de 

strijkers). Belangrijk is het beeld dat het tempo wordt 

bepaald door de dragers die de kist binnendragen. 

Het looptempo is de maat, dus zeker niet te snel! 

Het voorspel klimt naar een climax en het koor zet in, 

beginnend met de bassen, twee tellen later de tenoren 

en vervolgens ook weer steeds na twee tellen, de alten 

en de sopranen. De inzet is als een fuga... (zelfstandige 

stemmen die door elkaar lopen) met syncopische (tegen 

de maat in) strijkers, resulterend in een zowel ritmisch 

als harmonisch homofoon (sopraanstem wordt in de 

maat begeleid door alten tenoren en bassen) deel (et lux 

perpetua). Na de sopraansolo een ritmisch en stuwend 

(Exaudi) waarna een fugatisch vervolg en spanningsop-

bouw (et lux perpetua) en tot slot een prachtige (of 

beter een zeer subiele) overgang naar het Kyrie. Maar... 

ook als je de twee stukken niet direct achter elkaar zou 

uitvoeren wordt niets geweld aan gedaan. 

1. Introïtus
Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua 

luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi redetur votum 

in Jerusalem.

Exaudi orationem meam.

Ad te omnis caro veniet.

Requiem aeternam, dona eis, Domine et lux perpetua 

luceat eis.

Eeuwige rust, schenk hun, Heer: en het eeuwige licht 

bestrale hen. 

Een lofzang, O God, ontvangt U in Sion en een gelofte 

zal U betaald worden in Jeruzalem.

Verhoor mijn gebeden.

Alle vlees zal voor U komen. 

Geef aan hen eeuwige rust, Heer, en moge Uw licht 

altijd op hen schijnen.

Qua techniek is dit voor de zangers een moeilijk stuk 

(veel chromatiek=halve toon verhogingen/verlagingen, 

snel opeenvolgend). Om het goed te kunnen zingen is 

een perfecte stembeheersing nodig (zeer gevorderde, 

zo niet professionele zangers). Langzaam zingen is voor 

een amateurkoor dus eigenlijk nodig om het goed neer 

te kunnen zetten. Echter, de muziek ‘vraagt’, zeker als je 

het voorgaande Introïtus heel rustig en gedragen hebt 

uitgevoerd, om tempo (Alegro=Snel). Het eindresultaat 

is dus een berustende balans tussen ‘kwaliteit in detail-

lering’ en ‘tempo’ waarbij de galm van de kerk dus een 

welkom ‘verbandje’ is voor de eventuele slordigheidjes. 

Het stuk is een dubbele fuga. Er zijn twee thema’s 

‘Kyrie Eleison’ en ‘Christe Eleison’ (vandaar ‘dubbele’) en 

alle stemmen zingen hun betreffende deel door elkaar 

heen. De inzetjes per stem zijn duidelijk te horen. De 

muziek is niet steeds hetzelfde ook al lijkt dit als eerste 

indruk wel zo. Elke stem wordt gedurende het stuk 

verder uitgewerkt en ook de timing van de inzetten is 

niet steeds dezelfde! Dit maakt het een lastig, maar ook 

prachtig stuk.

2. Kyrie

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons, 

Heer, ontferm U over ons.

De muziek

De muziek



14 W.A. Mozart - K.V. 626

Allegro assai (zeer snel!) Gelukkig betreft dat vooral de 

strijkers, voor het koor is het prima te doen alhoewel het 

totaal kracht en gedecideerdheid uitstraalt. Het begint 

allemaal angstaanjagend stevig (de dag des oordeels) 

Dies Irae in Dm (D-klein) en moduleert (Quantus tremor 

etc.) naar Am. Vervolgens nogmaals Dies Irae vanuit 

Am naar Cm, nog meer spanning! Vervolgens onrustige 

bassen (Quantor tremor est futurus, wat een siddering/

schok zal het zijn) beantwoord door de rest van het 

koor en de laatste keer als een gezamenlijke noodkreet.

Quantor tremor est futurus. De muziek loopt geweldig 

mooi in de pas met ieder woord in de tekst. Aan het 

einde lost de spanning enigszins op en biedt ruimte voor 

de overgang naar het Tuba Mirum. 

3. Dies Irae
Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla, 

teste David cum Sibylla. 

Quantus tremor est futurus, quando judex est venturus, 

cuncta stricte discussurus.

Dag van toorn, deze dag zal de wereld verteren tot as, 

Getuige (zoals voorspeld) door David en Sibylla.

Wat voor siddering zal er zijn, wanneer de rechter ko-

men zal, om streng te oordelen.

De doden moeten worden opgewekt. Een stuk waar 

je misschien even aan moet wennen en heel erg 

afhankelijk van de kwaliteiten van de solisten. De 

‘Tuba’ = bazuin (Trombone) begint (2 maten) en de 

solist (Bas) herhaalt dit motief onmiddellijk, waarbij het 

inmiddels bijna een sport is geworden om de een na 

laatste lettergreep (So van Sonum) zo lang mogelijk 

aan te houden. Deze vrijheid is geoorloofd vanuit de 

muziek (fermate=verleng naar believen). Vervolgens 

een soort duo tussen Trombone en Bassolist. Daarna 

neemt de Tenor de solo over en inderdaad, later de Alt 

en tot slot de Sopraan. Slechts de laatste vijf maten 

zingen zij gezamenlijk. Lastig zijn de grote intervallen 

(toonafstanden). Qua interpretatie is een stuk als dit zo 

afhankelijk van de solisten (en het orkest), dat je daar 

als koordirigent minder sturend in bent (zolang het maar 

mooi gezongen/gespeeld wordt ben je tevreden). Dan 

doe je dus zo’n stuk misschien een beetje tekort, maar 

je hebt het slechts één keer met elkaar doorgezongen/

gespeeld, dus is er weinig ruimte voor aanpassingen en 

de solisten doen sowieso natuurlijk al hun best om het 

zo mooi mogelijk neer te zetten waarbij het orkest volgt. 

Het koor heeft er geen rol in. 

4. Tuba Mirum
Tuba mirum spargens sonum per sepulchra regionum, 

coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura, cum resurget creatura, judi-

canti responsura.

Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde 

mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit, quidquid latet apparebit. Nil 

inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus ?

Quem patronum rogaturus cum vix justus sit securus?

De bazuin, een wonderbaarlijke klank zich spreidend 

over de graven van alle streken, zal allen voor de troon 

roepen.

Dood en schepping zullen verstomd staan, wanneer de 

schepselen zullen herrijzen om zich voor de Rechter te 

verantwoorden.

Het Schuldboek zal worden voorgedragen, dat alles zal 

bevatten, waarover de wereld berecht kan worden.

Als de Rechter is gezeten, zal alles, wat verborgen 

was, onthuld worden. Niets zal ongewroken blijven.

Wat zal ik, ellendige, dan zeggen?

Welke beschermer om hulp vragen als zelfs de recht-

vaardige niet zonder vrees is?

De muziek

De muziek
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Majestueus, groots, met veel power... dus niet te snel 

om te beginnen.... Het ritme aan het begin dwingt ook 

een zekere kracht af. Het begint Homofoon, d.w.z. dat 

‘verticaal gezien‘ de stemmen tegelijk zingen en een 

akkoord vormen (koor roept drie keer Rex). Daarna gaan 

de stemmen door elkaar lopen (polyfoon) S-A inzet ‘Rex 

tremendae...’ en T-B ‘Qui salvandos...‘ waarbij Alten, 

tenoren, Sopranen, Bassen in deze volgorde 1 tel na 

elkaar inzetten. Vervolgens is er weer een homofone 

maat (allen tegelijk ‘Rex tremendae majestatis’) en volgt 

wederom een polyfoon deel maar nu eerst de Tenoren, 

dan Sopranen, de Bassen en de Alten. Wederom elk 

weer op een tel afstand van elkaar. Daarna blijft het 

homofoon waarbij een smekend einde ‘Salva me = Redt 

mij‘ eerst door de sopranen en alten, beantwoord door 

de tenoren en bassen waarbij vervolgens alle vier stem-

men het nogmaals gezamenlijk afsmeken. Hier is het 

mooi om bijvoorbeeld de maat wat los te laten teneinde 

het contrast met het begin nog groter te maken.

5. Rex Tremendae

Rex tremendae majestatis, qui salvandos salvas gra-

tis,salve me, fons pietatis.

Koning van vreeswekkende majesteit, aan wie het 

meest toekomt te redden, spaar/red mij, bron van 

mededogen

Het tweede stuk alleen voor solisten en orkest. Let op 

het begin door Celli / Contra-bassen: als een bas-

so-continuo uit de barok; onmiddellijk gevolgd door een 

geheimzinnig dalend motief in de violen. Vorm van dit 

deel: A-B-A-C-A (verwant aan het Rondo). Met vraag/

antwoord stemmen (SA / TB) .

6. Recordare
Recordare, Jesu pie, 

quod sum causa tuae vitae: ne me perdas illa die.

Quaerens me, sedisti, lassus: redemisti crucem passus:

Tantus labor non sit cassus. Juste judex ultionis,

donum fac remissionis ante diem rationis.

Ingemisco tanquam reus, culpa rubet vultus meus;

supplicanti parce, Deus. Qui Mariam absolvisti.

et latronem exaudisti, mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae, sed tu, bonus, fac 

benigne.

ne perenni cremer igne. Inter oves locum praesta,

et ab haedis me sequestra, statuens in parte dextra.

Gedenk, lieve Jezus, 

dat ik de oorzaak ben van uw lijdensweg, laat mij niet 

verloren gaan op die dag. Vermoeid van het zoeken naar 

mij, liet u zich vernederen U redde mij door het kruis te 

dragen: 

Zulk zwoegen kan niet zonder betekenis zijn. Rechtscha-

pen rechter van wraak, beloon de gave van vergeving 

voor de dag van vergelding.

Ik kerm evenals een schuldige, Mijn gezicht kleurt zich 

met schuld;

spaar de smekeling, O God. Gij die Maria vergaf.

en het gebed van de dief verhoorde, het mij ook hoop 

gegeven.

Mijn gebeden zijn niet waardig, maar Gij, O goedheid, 

heb genade.

opdat ik niet zal branden in het eeuwige vuur. Geef mij 

een plaats tussen de schapen,

en zonder mij af van de geiten/bokken, mij in uw rechter-

hand plaatsend.

De muziek

De muziek
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Ook hier (vergelijk Rex Tremendae) lopen twee thema’s 

door elkaar. Als je kijkt naar de tekst is de eerste zin 

een beschrijving van een gewelddadige situatie en 

de tweede zin een smeekbede. Dit contrast vind je 

helemaal terug in de muziek. Thema 1 heeft een ziedend 

karakter. Opzwepende strijkers en robuuste mannen-

stemmen (TB). Daarna volgt Thema 2 ‘Voca me...‘ door 

de dames (SA). Een smeekbede om in dat laatste uur 

toch vooral bij de heiligen geroepen te worden, vertaald 

door hemelse klanken in prachtig contrast met Thema 1. 

Vervolgens weer de mannen met een vervolg op Thema 

1 (zelfde stijl maar met afwijkende noten) en daarna 

weer Thema 2 (SA) op het eind modulerend naar Am. Tot 

slot een gezamenlijke afsluiting (SATB) waarin vol angst 

al smekend (Oro supplex) om hulp gebeden wordt. Van 

Am op geniale wijze naar Asm, evenzo naar Gm en tot 

slot Fm. Een chromatisch(halve tonen) fenomeen!

7. Confutatis
Confutatis maledictis, flammis acribus addictis,

voca me cum benedictis. Oro supplex et acclinis,

cor contritum quasi cinis, gere curam mei finis.

Als de vervloekten worden weggeleid worden en aan 

het knagend vuur toevertrouwd,

roep mij dan tot bij de heiligen. Neergeknield met spijt 

smeek ik U,

mijn hart is haast tot as verschrompeld: help mij in mijn 

laatste uur.

Een en al verdriet en smeekbede, geschreven in 12/8 

maat (voor je gevoel een driekwartsmaat). Dat betekent 

dat het heel gevaarlijk wordt om dit stuk ook maar iets 

te snel te doen. Een gezellige wals mag het natuurlijk 

niet worden (hoewel sommige uitvoeringen dit wel 

doen... onbegrijpelijk!). Lacrimosa, dies illa. Twee maal 

eenzelfde toonverloop, maar daarna het herrijzen uit 

de as ‘qua-re-sur-get-enz.‘ Dat herrijzen vind je letterlijk 

terug in de stemmen. Eerst stapsgewijs (chromatisch) 

omhoog en vervolgens aaneengesloten en in een 

crescendo. Het einde wederom smekend door het koor. 

Geweldig stuk muziek waar je als dirigent heel veel 

detaillering aan kunt geven. 

8. Lacrimosa
Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla

judicandus homo reus. Huic ergo parce, Deus.

Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Amen.

Dit is een dag van treuren, op welke opnieuw vanuit de 

as zal herrijzen,

de schuldige mens, om berecht te worden. Daarom, 

spaar deze, O god,

genadige Heer Jezus: Geef hen rust. Amen.

mijn hart is haast tot as verschrompeld: help mij in mijn 

laatste uur.

De muziek

De muziek
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Het begin is een bijna lichtvoetige opvolging op het La-

crimosa. Stukjes van spanning en ontspanning wisselen 

elkaar af tot aan het fugatische deel ‘ne absorbeat‘ en 

vervolgens weer geheimzinnig ‘in obscurum’. Daarna 

weer fugatische inzet door solisten en tot slot het ‘quam 

olim abrahae’. Een heerlijk stuk om te zingen!  

9. Domine Jesu

Domine, Jesu Christe, Rex gloriae,

libera animas omnium fidelium

defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu:

libera eas de ore leonis ne absorbeat eas tartarus,

ne cadant in obscurum:

sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem 

sanctam,

quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

Heer, Jesus Christus, Koning vol heerlijkheid: 

bevrijdt de zielen van alle overleden getrouwen

van de verterende straf en de bodemloze put:

redt hen van de muil van de leeuw, dat het kwade hen 

niet zou verteren:

en zij niet in de duisternis zouden vallen:

maar laat de heilige tekendrager Michael hen verwelko-

men in het eeuwige licht

zoals U eens beloofde aan Abraham en zijn zaad (nage-

slacht).

En gebed vol hoop en rust in driekwartsmaat. Qua in-

terpretatie, dynamiek en frasering misschien een beetje 

verleid door de muziek zelf en niet zozeer door de tekst. 

Dus iets vlakker gezongen zou ook kunnen. Het eerste 

deel wordt opgevolgd door de fuga uit het Domine Jesu  

‘Quam olim Abrahae’. 

10. Hostias 

Hostias et preces tibi, Domine laudis offerimus:

tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam 

facimus:

fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.

Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

Heer, U ter ere bieden wij aan onze inzet en gebeden:

neemt U deze aan voor het zieleheil van hen die wij op 

deze dag gedenken:

Heer, maak dat ze de weg van dood naar leven gaan.

zoals U eens beloofde aan Abraham en zijn nageslacht.

De muziek

De muziek
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Formeel (zoals aangeduid in de partituur) is dit (en alle 

hierna volgende delen) geheel geschreven door Süß-

mayr. Kort door de bocht geformuleerd: ‘Ik geloof daar 

dus helemaal niets van‘ en in deze overtuiging sta ik 

niet alleen! Alle laatste delen (Dus Sanctus, Benedictus, 

Agnus Dei) bevatten zoveel ‘Mozart‘ dat het niet waar-

schijnlijk is dat Süßmayr dat, gezien zijn (in verhouding) 

matige kwaliteiten zomaar en zo snel uit z’n mouw heeft 

geschud. Daar komt nog bij dat hij alle mogelijkheden en 

ook aanleiding had om hier enigszins te marchanderen 

én dat hij degene was die in die periode ook Mozarts 

copyist was en dus al gauw wat notities achter de 

hand kon houden. Hier komt nog bij dat de experts en 

Mozart-kenners heel duidelijke fragmentarische over-

eenkomsten zien met eerder werk. Het begin van het 

Sanctus grijpt terug op het Dies Irae (de eerste noten 

maar dan een stuk langzamer). Vanaf ‘Pleni sunt...‘ is er 

een weer een mooi stukje typische Mozart Chromatiek 

(halve noten omlaag/omhoog) en het geheel wordt afge-

sloten met een herhaling van de fuga uit het kyrie.

11. Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Osanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig, is de Heer, de God der heerscharen. 

Hemel en aarde zijn vol van Uw glorie.

Hosanna in den hoge!

Zoals vaak is het Benedictus een vredig stuk met een 

hoofdrol voor de alt of sopraan soliste, begeleidt door 

de overige solisten. Ook dit Benedictus is van een Mo-

zart-schoonheid die Süßmayr niet zomaar uit z’n mouw 

heeft geschud (overtuiging van vele specialisten). Het 

is niet ongebruikelijk in het Benedictus om het ‘Osanna 

in excelsis‘ op dezelfde manier in te vullen als bij het 

Sanctus. Dus je denkt als koor/dirigent dat je het stukje 

kyrie-fuga ook hier even snel achteraanplakt maar dat 

valt tegen. Het lijkt identiek, maar de stemmen zijn net 

even anders verdeeld! en het vergt dus echt wel even 

wat extra aandacht om dit goed neer te zetten. 

12. Benedictus

Benedictus qui venit in nomine Domini. Osanna in 

excelsis.

Gezegend hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna 

in den hoge!

De muziek
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Een prachtig stuk (ik vind het een van de mooiste 

stukken uit het Requiem), waarover Beethoven gezegd 

zou hebben dat het door Mozart zelf geschreven is, of 

op z’n minst door een Mozart! (daarmee aangevend 

dat Süßmayr niet de auteur kán zijn). Een conclusie van 

dirigent Kenneth Woords is te vinden op kennethwoods.

net “Finally, the Agnus Dei is not only partly paraphra-

sed from an early Mozart work (K 220), the bass line 

is the Requiem theme, and the violin figuration ends 

with the Requiem theme in retrograde and includes an 

elaborated quote of the fugue theme of the Kyrie. On 

top of that, the harmonic writing is some of the most 

sophisticated in all of Mozart- Sussmayr could never, 

ever have conceived it, let alone executed it.” Het zegt 

allemaal genoeg denk ik. Het Agnus Dei is en stuk 

waarin je veel dynamiek en frasering kwijt kunt. In de 

partituur staan dergelijke zaken nauwelijks aangegeven, 

dus hier kun je je als dirigent mooi uitleven. Het is een 

van de stukken waaraan je heel goed kunt herkennen 

hoe de dirigent zich heeft ingeleefd en of ie er een ‘ziel’ 

aan heeft kunnen geven.  

13. Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem 

sempiternam.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef 

hun rust. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der we-

reld, geef hun de eeuwige rust in den hoge!

Het Communio is (muzikaal) een samenvoeging van 

twee elementen uit eerdere stukken van het Requiem, 

het Introïtus en het Kyrie. Mozart zou hier in zijn sterf-

bed op hebben aangedrongen. Persoonlijke noot: Ik heb 

me steeds afgevraagd waarom het Communio niet een 

majestueus einde kent. Het Requiem gaat op deze wijze 

‘uit als een nachtkaars‘ en dat vind ik jammer. Dit geeft 

me ook het vermoeden dat Mozart zelf dit stuk nooit op 

deze wijze bedoeld zou hebben. Er is slechts sprake van 

een samenvoeging van twee thema’s en de luisteraar 

heeft het gevoel dat er een einde ontbreekt. Als slot van 

een prachtig stuk vind ik het persoonlijk een aanfluiting.

Maar ja, laten we niet zeuren over het Communio, maar 

blij zijn dat de dertien voorafgaande fragmenten wél 

duidelijk zijn handtekening dragen! Later vond men nog 

een compositieschets voor een fugatisch Amen. Deze 

bevindt zich op een vel muziekpapier waarop Mozart 

tevens schetsen maakte voor zijn opera Die Zauberflöte.

14. Communio

Lux aeterna luceat eis, Domine,

cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

Requiem aeternam dona eis Domine;

et lux perpetua luceat eis.

Cum sanctis tuis in aeternam: quia pius es.

Het eeuwig licht moge op hen schijnen, Heer,

voor eeuwig bij uw heiligen, omdat U goed bent.

Schenk hen de eeuwige rust O Heer

en laat het eeuwige licht op hen schijnen,.

Voor eeuwig bij uw heiligen, omdat U goed bent.

De muziek
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Iets over het project 
Het vorige project (Missa brevis in B-dur KV 275) in 

2006/2007 was een groot succes. Iedereen kon mee-

doen, ook al had je nog nooit gezongen. Een heerlijk 

project en een groot koor van 135 personen en een 

amateur orkest (16 personen). In 2009 ben ik begonnen 

met me te oriënteren welke Mozartmis het volgende 

project zou moeten gaan worden en hoewel ik ‘m 

meerdere malen had afgewezen (te moeilijk en dus te 

veeleisend) bleef het Requiem iedere keer toch weer 

mijn aandacht opeisen. Ik kon er domweg niet omheen.  

Nu lag de lat veel hoger waarbij ik ook echt getwijfeld 

heb of ik dit wel financieel van de grond zou kunnen 

krijgen en of ik het muzikaal wel aan zou kunnen. Zo’n 

groot koor met geoefende zangers bij elkaar krijgen is 

niet niks en dan ook nog eens goede solisten en een 

professioneel orkest. Er moesten nu dus toegangsprij-

zen gevraagd worden en daar voel ik me als amateur 

weer niet prettig bij, maar het kon niet anders. Het pro-

ject had dus véél meer voeten in aarde dan het vorige 

project. Zowel organisatorisch als muzikaal. 

Eind 2010 ben ik begonnen met het vergaren/maken van 

alle oefenmaterialen en ze toegankelijk maken via het 

internet en het werven van het koor. Dat liep allemaal 

uitstekend en Ans Booy heeft me overtuigd om haar de 

audities te laten doen (deed ze trouwens ook Pro Deo!) 

zodat ik een goed koor zou overhouden dat het ook zou 

kunnen. Tegen de tijd dat de eerste repetitie begon (7 

oktober 2012) was er al een hele berg werk verzet!

Ook de hulp van Irene Hendriks (als repetitor én voor 

de uniformiteit in de uitspraak van het Latijn) was on-

misbaar. BEDANKT! Tijdens de repetities is het héél erg 

handig om over een goede pianist te kunnen beschik-

ken. In dit geval waren dat Floor Lanz en Michiel Hinnen. 

Dank voor jullie inzet! Daarnaast is het heel handig om 

in het koor twee (professionele) dirigenten te hebben, 

krijg je nog eens een tip of kunnen ze even invallen als 

repetitor of pianist. Hans Mol en Marcus Janssen ook 

bedankt!

Bij toeval liep ik twee dames tegen het lijf die net 

hun eigen bedrijf waren gestart, Thumbs Up geheten 

en ik was blij verrast dat ze me belangeloos wilden 

ondersteunen bij dit project. Alleen als er middelen 

over zouden blijven zou daarvan een deel van hun uren 

worden vergoed. Super dat ze dat wilden doen natuurlijk 

en op die manier kon ik me meer bezig houden met 

de muziek. Zij zijn ook de mensen die grafisch al het 

ontwerpwerk hebben gedaan zoals de poster, ansicht-

kaart, maar ook dit boekje. Machteld en Moniek héél erg 

bedankt! 

  
Verder moet ik Marc de Boer en PeterTimmermans 

bedanken die zich op eigen initiatief gemeld hebben om 

qua sponsoring e.d. wat middelen te vergaren onder de 

ondernemende medeburgers in de regio. Tof jongens!

Alle verdere vaste helpers (vooral Ria Hafkamp, Martin 

Teelen en Peter Klappe voor de wekelijkse koffie, 

opruimen e.d.) BEDANKT!

TIP:

Een tip voor koordirigenten die een dergelijk project 

willen opstarten… Kies voor de ZONDAGAVOND! 

Als je van tevoren een enquête houdt onder de 

potentiële deelnemers zullen ze die avond zeker niet 

als favoriet benoemen, misschien zelfs afwijzen. Als je 

vervolgens vraagt om aan te geven op welke avonden 

ze echt niet kunnen, zul je zien dat vrijwel iedereen op 

zondag wel kan waar je op andere avonden toch zomaar 

20 tot 50% van de mensen zou missen. Het is even 

wennen misschien, maar de zondagavond blijkt (ook 

achteraf) een ideale avond voor dit soort activiteiten. 

Zelfs voor de mannen bleek het geen enkel probleem! 
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Solisten en dirigent
Sopraan: Ruzanna Nahapetjan

De van oorsprong Armeense sopraan Ruzanna 

Nahapetjan begon haar muziekopleiding in haar 

geboorteland aan het Music Pedagogical College 

Yerevan en studeerde koordirectie aan zowel het 

Jerevan State Conservatory als de Estonian Academy 

of Music in Tallinn. Zij vervolgde haar opleiding in de 

Verenigde Staten aan het Cambellsville Music College 

in Kentucky.

Na afronding van haar opleiding in de VS studeerde 

zij verder aan het Sweelinck Conservatorium bij Lucia 

Meeuwsen en Margreet Honig. Masterclasses volgde 

zij bij onder meer Jard van Nes, Maarten Koningsberger 

en Noelle Barker. Interpretatielessen kreeg zij van Claron 

McFadden, Max van Egmond en Philip Curtis en opera-

coaching onder leiding van Jan Slothouwer.

Ruzanna Nahapetjan heeft samengewerkt met 

dirigenten als Andres Mustonen, Rob Vermeulen, 

Charles de Wolff, Roy Goodman, Daniel Reuss en 

Jan-Willem de Vriend. Als soliste is Ruzanna te 

horen geweest met orkesten als het Concertgebouw 

Kamerorkest, het Promenade Orkest, het Philharmonia 

Amsterdam, Continuo Rotterdam en het Brabants 

Muzyk Collegie. Bij Bachkoor Holland heeft zij solistische 

medewerking verleend, onder meer bij cantate 187 ‘Es 

wartet alles auf dich’ van J.S. Bach en het ‘Utrechter Te 

Deum’ van Händel. Seizoen 2006 - 2007 was zij onder 

andere uitgenodigd in het Concertgebouw als soliste bij 

het Liszt Ferenc Chorus onder leiding van Peter Scholcz 

voor de wereldpremière van recent ontdekte muziek

van Michael Haydn en heeft zij opgetreden tijdens het 

gerenommeerde ‘Lentefestival’ in Boedapest met 

werken van onder anderen Franz Liszt. Daarnaast is 

zij in 2007 een aantal keren solistisch te zien en te 

beluisteren geweest tijdens TV-optredens voor de 

Evangelische Omroep. 

De laatste jaren heeft zij zich aan haar passie voor 

het oratoriumrepertoire gewijd en is zij onder meer 

te horen geweest in: ‘Requiem’ (Duruflé), ‘Samson’, 

‘Judas Maccabaeus’ en ‘Gloria in Bes’ (Händel), 

‘Johannes Passion’ en ‘Magnificat’ (Bach), ‘Gloria’ 

(Vivaldi), ‘Mis in c’ (W.A. Mozart), ‘Stabat Mater’ 

(Pergolesi), ‘Stabat Mater’ (J. Haydn), ‘King Arthur’ 

(Purcell), ‘Oratorio de Noël’ (Camille Saint-Saëns). In 

het kader van het European Orchestra Festival heeft 

zij in mei 2009 gezongen in de ‘Vierde Symfonie’ van 

G. Mahler. Hetzelfde seizoen maakte zij een tournee 

langs verschillende podia in Estland. In seizoen 2011 en 

2012 is Ruzanna in Nederland te horen geweest in de 

‘Grosse Messe’ (W.A. Mozart), ‘Vespers’ (M. Haydn), 

‘Stabat Mater’ (A. Dvorak), ‘Matthäus Passion’ en 

‘Weihnachts Oratorium’ (J.S. Bach), ‘Krönungsmesse’ 

(Mozart), ‘Messiah’ (Händel), ‘Die letzten Dinge’ (Spohr) 

en recitals met liedrepertoire. Ruzanna maakt deel 

uit van het barokensemble Con Calore en heeft een 

duo met pianist Jeroen Sarphati en met de Armeense 

zangere Lilit Sati. Daarmee brengt zij klassiek repertoire, 

Oost-Europese muziek, Armeense liederen en gewijde 

muziek uit haar geboorteland Armenië.

Ruzanna
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Alt: Eline Harbers

Eline Harbers is een veelgevraagd alt-solist bij koren 

in binnen- en buitenland. Zo zong zij in Rotterdam 

(Altrhapsody), Flensburg (Matthäus Passion),  Turnhout 

(Messiah) en Berlijn (Elias).  Op haar repertoire staan 

alle grote oratoriumwerken en zij werkte samen met 

dirigenten als  Jaap van Zweden, Diego Masson en 

Stefan Soltesz. In november 2010 zong zij met succes 

de Rückert liederen van Mahler onder leiding van Joost 

Smeets.

Na haar conservatoriumopleiding verwierf zij de eervolle 

beurs van het Opernhaus Zürich en studeerde zij twee  

jaar aan de Internationale Opera Studio aldaar. De rol van 

Grimgerde  (Die Walküre) o.l.v. Ralf Weikert was haar 

operadebuut. 

Zij werkte mee aan de serie programma’s die TV 

Gelderland maakte over de operatie Market Garden, 

waarbij zij in ieder programma ontroerende liedjes uit de 

oorlogstijd zong.

In 2013 vertolkte zij de rol van Bathsheba in de opera 

‘David and Bathsheba’ van de Noorse componist Ståle 

Kleiberg, waarover in de pers: ‘de wijze waarop Eline 

Harbers haar lange monoloog zong was zeer indrukwek-

kend, expressief en doorleefd.’

Naast haar solowerkzaamheden is Eline remplaçant bij 

het Groot Omroepkoor in Hilversum en dirigent van het 

koor Op Toon en het Mariakoor.

Tenor: Gerben Houba
Op zeventienjarige leeftijd inspireerde zijn muziekleraar 

Cees Mobach Gerben Houba om zanglessen te nemen. 

Zijn huidige coaches zijn Marcel Reijans en Paul Triepels 

en daarvoor Geert Berghs. Hij volgde masterclasses bij 

Margeet Honig, Kurt Equiluz en bij regisseur Maarten 

Vonk en volgde hij acteer- en bewegingslessen. In 2010 

ontving hij op het Peter de Grote Festival in Groningen 

de Honorary Award for outstanding Musicianship. Als 

concertsolist maakte hij in 2007 zijn debuut in de grote 

zaal van het concertgebouw met werk van Helmut Bar-

be. Verder zong hij Strawinsky’s Cantata en The Voynich 

Cyphermanuscript van Hans-Peter Kyburz in de grote 

zaal van Cite de la Musique in Parijs. Naast de meer 

hedendaagse muziek is Gerben ook regelmatig als solist 

te beluisteren in traditionele oratoria van componisten 

als Mozart, Händel en Bach. In 2011 zong hij met baro-

korkest Musica Poetica de evangelistpartij in de Marcus 

Passie van Bach in een unieke nieuwe reconstructie van

Jörn Boysen. Op het gebied van opera soleerde hij in 

diverse producties.  Gerben maakte van 1995 tot 2011 

deel uit van de vaste bezetting van Cappella Amsterdam 

o.l.v. Daniel Reuss. Tegenwoordig is hij als remplaçant 

verbonden aan het Groot Omroepkoor. Verder maakt 

Gerben deel uit van vocaal kwartet Quatre Bouches.

Eline

Gerben
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Bas: Ludovic Provost

Ludovic Provost komt uit de Franse stad Perpignan. Al 

vanaf jonge leeftijd gaat hij voor een volledig onderricht 

als musicus naar de Conservatoria van Perpignan en 

Parijs.  

Hij debuteert met zang bij La Maîtrise du Centre de Mu-

sique baroque de Versailles en vervolgt later zijn studie 

bij zijn zangleraar Yves Sotin. Later komt hij bij de Dutch 

National Opera Academy onder leiding van Alexander 

Oliver, hij perfectioneert zijn vaardigheden bij Margreet 

Honig. Hij volgde masterclasses bij talrijke persoonlijkhe-

den in de zangwereld en is finalist geweest van diverse 

internationale concoursen.

Ludovic maakte deel uit van Het Nederlands Kamerkoor, 

de Nederlandse Bachvereniging en Les Arts Florissants. 

Hij is nu bariton in het Groot Omroepkoor. Hij zong 

ook als solist onder leiding van Alfredo Bernardini, 

William Christie, Richard Egarr, Christophe Rousset en 

Olivier Schneebeli. Ook in de opera heeft hij veel rollen 

gezongen.

Het repetoire van Ludovic  bestaat uit een groot aantal 

liederen, melodieën uit hedendaagse muziek, passies 

van J.S. Bach en een groot aantal liturgische werken. 

Dirigent: Jeroen Teelen

‘Amateur met passie’. Pingelde vanaf z’n 5e op de piano, 

speelt sinds z’n 13e piano en orgel in kerken en bandjes 

en dirigeert sinds z’n 19e koren van diverse aard en 

grootte. Koos vroeger voor een studie Electrotechniek/

Natuurkunde (hij vond zichzelf niet goed genoeg voor 

het conservatorium piano of orgel- en koordirectie was 

toen nog geheel buiten beeld), en startte een eigen 

adviesbureau (Teelen b.v.) in 1985. Heeft in 2004 z’n 

eigen bedrijf verlaten en wijdt zich sindsdien uitsluitend 

aan bestuurlijk vrijwilligerswerk en muziek. Muzikaal 

autodidact, deed z’n eerste Mozart project (KV 275) als 

initiatiefnemer en dirigent in 2006/2007. Meer informatie 

vind je op www.JeroenTeelen.nl.

Het Koor
Sinds 7 oktober 2012 repeteert het koor elke zondag-

avond op een van de twee locaties, óf in de Martinus-

school tegenover de kerk óf in de Martinuskerk (zie 

foto). De keuze hing af van het doel van de repetitie. 

Ludovic

Jeroen

Koor   



Tijdens het instuderen van de grote lijnen werd om 

akoestische reden meestal gebruik gemaakt van 

de school (een zogenaamde droge ruimte waarin je 

werkelijk ieder foutje kunt horen). Zat het er eenmaal 

goed in dan was de kerk aan de beurt (wennen aan de 

akoestiek en het omgaan met galm e.d.). Het was voor 

mij een verademing om met dit koor te werken! Goede 

zangers die aan een half woord genoeg hebben, je af en 

toe eens iets influisteren als tip, kortom… Fantastisch! 

Zij waren voor mij de stimulans om ook op m’n tenen te 

lopen! Ook verschillen van mening kregen een kans zich 

te bewijzen zonder dat het ontaardde in discussies. Wat 

ik zelf wel een heel belangrijke graadmeter vond is dat 

men is gebleven en niet halverwege is afgehaakt! Dan 

was er toch iets dat ons elke week weer motiveerde!

De zangers 
Agnes Bruggeman, Annelies van Schaijik, Annet Klein 

Swormink, Antoinette Hulshof, Antoinette Teelen, 

Antoon Haagen, Arie Keurhorst, Arjan de Jong, Ber-

nadette van den Belt, Bert Boekraad, Bertie Rotteveel 

Mansveld-Langevoort, Caroline Maatman, Caroline van 

Noord, Christine van Boeijen, Corinna Proper, Daniëlle 

Bondt, Dik van Dijk, Dirk Klein, Edith Haveman, Eit van 

der Meer, Els Smit, Ferdinand Beek ter, Fons Jacobs, 

Francis Kutschruiter, Gerard Kok, Gerard van Hall, Hans 

Mol, Hans Overgoor, Hans Snijders, Helene Sattler, Hil-

de Klunder, Huub leenen, Imeke Schuurmans - ten Ham, 

Irene Janszen, Jaap van der Veldt, Jan Rutgers, Jan van 

der Velde, Jan Vos, Jan Willem Leeuwenkamp, Jeanette 

Vosselman-Dietz, Jennie Haitsma, Johan van den Belt, 

Joris Udo de Haes, Jos Husken, Jos Vervloet, Joukje 

de Wit, Joyce Nijhof – den Daas, Judith Roosenschoon, 

Kees Jongerden, kiek bierman, Laura van Nyendaal, 

Lisette Hobbelink, Lorette Teelen, Louis Maathuis, Lucy 

van der Velde, Machteld Willems, Marcus Janssen, 

Margriet Mulder, Marja Verdonk, Martin Lubberding, 

Martin Stekelenburg, Martin Teelen, Mary van Heek, 

Maurice Beentjes, Metha Arissen, Mirjam van Rossum, 

Nanda Gilden, Nathasja Wassink, Nynke van der Kooij, 

Paul Ganzevles, Paulien Groot Bleumink, Peter Klappe, 

Peter Timmermans, Peter Vreeke, Rachel Wols, Redmer 

Reiffers, Ria Hafkamp, Riet Hurenkamp, Riet van Elden, 

Rudie Adelerhof, Ruud Eijkelenkamp, Stina Seegers, 

Suzanne Koch, Thea Bouwmeester, Ton Geertman, Trees 

Babonnick, Truus Brouwer Smeets, Victor Miedendorp 

de Bie, Wim Vrijhoef, Yvonne Feuth-Giele, Yvonne 

Hemel, Yvonne Looijesteijn.

Het Orkest
Tja, het vorige project (KV275)in 2007 was mijn eerste 

gelegenheid waarbij ik ook een (amateur)strijkorkest 

moest dirigeren. Bij dit Requiemproject vond ik dat er 

echt een professioneel orkest aan te pas moest komen 

en dat werd het Nederlands Begeleidingsorkest. 

Ik heb er vele slapeloze nachten van gehad... nachtmer-

ries zelfs! Ik kon het orkest niet dirigeren, deed alles 

fout, het hele orkest liep weg of kwam niet eens op-

dagen. Een hele uitdaging kan ik u verzekeren en echt 

niet het gevoel van ‘dat doe ik wel even’. Het (enigszins) 

verlossende woord kwam van Evert Jan Schuur (orkest-

meester) die me meldde “Jeroen, maak je daarover nu 

maar geen zorgen. Wij gaan met z’n tweeën vooraf om 

tafel om de hele interpretatie door te nemen.” Kijk, dat 

noem ik customer-driven. Gelijk bleek hun klantge-

richtheid door de wijze waarop Hester van Vliet het 

samenwerkingsproces leidde. Complimenten! Het is 

heel anders dan het gesprek dat ik had met een ander 

orkest waarbij de directeur aangaf waaraan ik allemaal 

moest voldoen om dat orkest te mogen dirigeren...
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Nederlands Begeleidingsorkest
Het Nederlands Begeleidingsorkest is een orkest dat 

doelbewust heeft gekozen voor het begeleiden van 

koren. 

Het orkest laat al 20 jaar horen dat vakmanschap, 

collegialiteit en bevlogenheid samen kunnen gaan. Met 

veel succes verzorgt het orkest begeleidingen en is niet 

meer weg te denken uit koorminnend Nederland.

Recensenten, dirigenten en koren loven de verfijnde 

klank van het Nederlands Begeleidingsorkest en de 

toegewijde en professionele houding van de musici.

Samen met het koor vormt dit orkest een team, waarbij 

één ding voorop staat: het presenteren van een inspi-

rerend concert dat in harmonieuze samenwerking is 

voorbereid.

Een greep uit de recensies:

“De delen werden op een transparante wijze door het 

koor neergezet, waarbij het op een uitstekende manier 

werd begeleid door het Nederlands Begeleidingsorkest”

Op en rond de Essen over het Stabat Mater – Karl 

Jenkins in Ootmarsum en Tubbergen

“Een bijzonder compliment voor het begeleidingsen-

semble. Met groot vakmanschap en veel muzikaal en 

technische bagage gaven zij de uitvoering veel cachet”

Haarlems Dagblad over de ‘Johannes Passion’- J.S. Bach 

in Haarlem

“Het complete ensemble musiceert met hart en ziel en 

dat is voelbaar in de zaal”

De Gelderlander over ‘Requiem’ – G.Verdi in Wagenin-

gen

“Het begeleidingsorkest ondersteunt de zang met 

boterzachte snaarklanken”

Amersfoortse Courant  over Paulus – F. Mendelssohn in 

Amersfoort

Meer informatie over het Nederlands Begeleidingsorkest 

vind je op hun website, www.nederlandsbegeleidings-

orkest.nl

Concertmeester: Evert Jan Schuur
Evert Jan Schuur studeerde viool aan het Brabants 

Conservatorium bij Maurits van der Berg. Hij studeerde 

vervolgens Barokviool bij Marie Leonardt aan het Rot-

terdams Conservatorium en verder voor de aantekening 

kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den 

Haag bij Lucy van Dael.

Evert Jan
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Kerkmuziek… Missa Brevis, 
Missa Solemnis, Requiem? 
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 overlevering van de muziek zélf eigenlijk van 

mond tot mond ging en nog niet via papier.

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. Gregoriaans wordt ‘a 

capella’ gezongen, dus zonder instrumentale begeleiding 

(ook niet op een orgel, hetgeen tegenwoordig vaak toch 

wordt gedaan!). Gregoriaans wordt unisono (=een klank) 

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 soms bij verzen van een psalm gaat.

Gregoriaanse muziek verschilt heel veel van de moder-

nere muziek. Gregoriaans is muziek met een zogenaamd 

‘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 stro-

mend water, met eb en vloed. Elke golf is daarbij wel 

weer anders dan de vorige. Het zou best wel eens kun-

nen 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.  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. 

Ik wil hier even een lans breken voor de huidige muzika-

le invulling in veel kerkdiensten. Zelf heb ik de neiging 

om bijvoorbeeld ook moderne muziek (van Beatles tot 

Adele of Herman van Veen) te spelen tijdens kerkdien-

sten. Ik speel niet heel makkelijk van blad (noem mezelf 

altijd muzikaal enigszins dyslectisch) en dus improviseer 

Neumen notatie: boven de tekst werden tekens geplaatst die het verloop van de melodie aangeven.  
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ik het liefst op melodietjes die ik ken of ter plekke 

verzin. Dat gaat als vanzelf. Zó vanzelf ging het een keer 

bij een vormsel in Deventer waar de Bisschop met mijter 

en al eind november de sacristie uitkwam, dat me het 

‘Zie de maan schijnt door de bomen...’ prompt uit de 

vingers glipte. Natuurlijk in kerkstijl, maar toch... Dat was 

een spontane uitzondering. 

Meestal beperk ik me tot mooie bekende deunen. De 

meeste mensen vinden het prima, maar een enkeling 

vindt dat dit echt niét kan: “Dat moeten toch op z’n 

minst psalmen zijn!” Voor deze fundamentalisten even 

de volgende overweging... Toen tijdens een dienst in het 

verre verleden voor het eerst werd gezongen is er waar-

schijnlijk schande van gesproken. Een dienst bestond uit 

gebed en er behoorde dus niet in gezongen te worden. 

Toen er in een dienst voor het eerst meerstemmig (La-

tijn) werd gezongen is daar waarschijnlijk ook schande 

van gesproken. Kerkmuziek behoorde Gregoriaans te 

zijn. Toen er ook nog eens muziekinstrumenten aan te 

pas kwamen, u raadt het al! En wat te denken van de 

vroegere ‘tienermissen’ of die prachtige diensten van 

de negergemeenschappen met iemand als Mahalia 

Jackson? U begrijpt wel waar ik naar toe wil. 

Wie bepaalt nu eigenlijk wat de juiste muziek is op 

een bepaald moment? De bijbel zegt er niets over! Je 

bent wel allemaal een product van je eigen tijd en dat 

ook nog eens verpakt in je eigen geestruimte of juist 

beperktheid. Als je dat beseft, houd je een oordeel wij-

selijk voor je en geniet je van welke muziek dan ook die 

je raakt! Misschien komt het omdat ik zelf niet gelovig 

ben, ik gun graag ieder het zijne. Als mensen (mijn eigen 

moeder was een voorbeeld) veel steun putten uit het ge-

loof, wie ben ik dan om daar iets tegen te willen doen. Ik 

zie wel degelijk het belang van een (kerk)gemeenschap, 

maar dan meer vanuit een sociaal oogpunt (geven van 

richting, normen en waarden, helpen van elkaar waar 

nodig etc.). Dus kom ik graag m’n bed uit om daar op 

zondagmorgen een muzikale bijdrage aan te leveren, 

maar ik speel dan wel graag muziek waar ik ook zelf wat 

mee heb. Dit moest ik even kwijt.

Wat is een ‘mis’?

De gemiddelde kerkganger verstaat onder het woord 

‘mis’ de viering/bijeenkomst als totaal. Mis (Latijn 

‘Missa’) 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.  

We kennen de Missa Brevis, de Missa Solemnis en het 

Requiem. Het woord ‘Brevis’ betekent ‘kort’, dus Missa 

Brevis wordt dus vertaald als ‘korte mis’.  Zo is er ook 

een Missa Solemnis (hoogmis) en een Requiem. Het 

Requiem (Latijn) is een ‘zielsmis’, een mis opgedragen 

aan de doden.  

De teksten
Er zijn vele overleveringen van mistradities: de Grieks-or-

thodoxe, 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. Een restant van het Grieks 

is te vinden in de eerste woorden van het Kyrie Eleison: 



Beleef het Requiem van Mozart 29

Kyrie is een vorm van Kyrios en betekent Heer, eleison is 

een vorm van eléos, wat betekent: medelijden/erbarmen 

hebben.

Indeling van de ‘Mis’
Er zijn vijf vaste misdelen (het ordinarium, het ‘gewone’ 

dat vrijwel altijd voorkomt) en deze zijn door componis-

ten 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 tijdeigen zijn, dat wil zeggen 

gebonden aan de wisselende onderwerpen binnen het 

kerkelijk jaar, zoals;  

•	 Kerstmis (de viering van Jezus’ geboorte)  

•	 De zes weken vóór Pasen waarin de vieringen 

gefocust 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).   

Indeling van ‘het Requiem’ 
Vele zettingen van het requiem, waaronder vrijwel alle 

requiems tot en met de renaissance, zijn gebaseerd op 

het katholieke requiem van vóór het Tweede Vaticaanse 

Concilie (1962-1965). Dat is ook de oorsprong van de be-

naming van het genre. Requiem is het eerste woord van 

het introïtus: Requiem æternam dona eis Domine (Heer, 

geef hun eeuwige rust). Die tekst van dit traditionele 

requiem, die vast was, bestaat uit de volgende delen:  

•	 Introïtus: Requiem aeternam 

•	 Kyrie 

•	 Graduale: Requiem aeternam (Niet in Requiem 

Mozart) 

•	 Tractus: Absolve (Niet in Requiem Mozart) 

•	 Sequentia: Dies Irae, (+Tuba Mirum, Rex tremen-

dae, Recordare, Confutatis, Lacrimosa) 

•	 Offertorium: Domine Jesu Christe (+ Hostias) 

•	 Sanctus (+Benedictus) 

•	 Agnus Dei 

•	 Communio: Lux aeterna

Van het ordinarium, de gewone gedeelten van de mis, 

worden het Gloria en het Credo dus niet gezongen. Het 

In paradisum, dat gezongen werd (en ook nu nog vaak 

gezongen wordt) bij het buitendragen van de kist of de 

urn, en het Libera me, een responsorium dat gezongen 

werd bij de kist onmiddellijk voor de begrafenis, worden 

ook vaak getoonzet als waren ze een deel van het requi-

em, al horen ze er strikt genomen niet in. Na het Tweede 

Vaticaans Concilie (1962 - 1965) kwamen er vele veran-

deringen in de begrafenisliturgie, kleinere (in het Agnus 

Dei werden de woorden dona eis requiem en dona eis 

requiem sempiternam vervangen door miserere nobis 

en dona nobis pacem) en grotere (het hele Dies irae 

werd weggelaten), en er werd een veelvoud aan wis-

selende gezangen ter beschikking gesteld, waaronder 

ook diverse psalmteksten met Alleluja. Op het weglaten 

van het Dies irae werd al geanticipeerd een kleine eeuw 

voor Vaticaan II door sommige componisten, zoals Fauré 

en Duruflé. Maar die zetten dan vaak wel de laatste 

strofe ervan, wellicht geïnspireerd door een traditie in 

sommige kerken, waar het Pie Jesu gezongen werd na 

de consecratie.  

Mozart heeft naast het Requiem (hij was een aantal 

jaren in dienst van bisschop Coloredo die daartoe op-

drachten gaf) een groot aantal gewone ‘missen’ op zijn 

naam staan (zie overzicht op de volgende pagina).

Mozart en de kerkmuziek  
De kerkmuziek heeft in het leven van Wolfgang Ama-

deus Mozart een veel grotere rol gespeeld dan door vele 

bewonderaars wordt vermoed. Mozart had allereerst 

een relatief langdurige verbintenis als musicus met 

het aartsbisdom Salzburg. Deze periode in zijn leven 

begon in 1769, op het moment dat hij - 13 jaar oud - 

benoemd werd tot onbezoldigd concertmeester. Het 

was een eerste stap, die tenslotte, in 1779, leidde tot 

zijn benoeming als aartsbisschoppelijk hoforganist. Toen 
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de wat recalcitrante Mozart in 1781 verkoos om zich als 

freelance componist in Wenen te vestigen, eindigde dit 

dienstverband enigszins abrupt: Mozart werd, nadat hij 

beledigende taal had uitgeslagen, door Graaf Arco, de 

intendant van zijn broodheer, letterlijk de aartsbisschop-

pelijke dienst uitgeschopt. Deze 12 jaren hebben echter 

een keur aan kerkelijke composities opgeleverd, die tot 

vandaag met grote regelmaat worden uitgevoerd, niet al-

leen in liturgische ambiance, maar ook in de concertzaal. 

Mozart moet zich later - rond 1790 - bewust geworden 

zijn, dat zijn onafhankelijke status als zelfstandig com-

ponist en pianovirtuoos op den duur niet een gezonde 

economische basis voor zijn bestaan zou zijn. Als freel-

ancer was hij wel erg afhankelijk van de willekeur van 

zijn opdrachtgevers en ook andere (niet te beïnvloeden) 

omstandigheden hadden een stagnatie veroorzaakt in 

de overvloed van werk en opdrachten, die Mozart in het 

midden van de jaren 1780 nog kende. Een gevolg was, 

dat hij in 1791 naar het onbezoldigde hulpkapelmees-

terschap van de Weense Stephansdom solliciteerde. Hij 

werd aangenomen op 9 mei 1791 met de belofte van 

de kant van het Gemeentebestuur van Wenen, dat hij 

tot opvolger van de bejaarde kapelmeester L. Hofmann 

zou worden benoemd. Maar het was Mozart en niet Hof-

mann, die onverwacht kort na deze afspraak stierf.  

Merkwaardig genoeg is Mozarts andere werk als het 

ware ingeklemd tussen deze twee kerkelijke engage-

menten, waarvan het laatste nauwelijks was begonnen. 

Mozart heeft in de tussenliggende periode afgezien van 

een onvoltooid werk (de Mis in c-klein KV 427 en het 

zeer korte Ave Verum Corpus KV 618) zelfs niets voor de 

kerk geschreven.   

Op de volgende pagina’s volgt een overzicht van de 

missen die Mozart schreef (bron Wikipedia).

Stephansdom in Wenen
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KV naam toon-

aard

bezetting plaats en datum 

van compositie

opmerkingen

33 Kyrie F SATB, strijkers Parijs, 12 juni 

1766 (autograaf)

139 (47a) Missa solemnis 

(Waisenhaus 

messe)

C S,A,T,B - SATB, 

2 hobo’s, 4 

trompetten, 3 

trombones, pau-

ken, strijkers, 

orgel

Wenen, herfst 

1768

Uitgevoerd bij de 

ingebruikneming van de 

Weeshuiskerk te Wenen

49 (47d) Missa Brevis G S,A,T,B - 

SATB,(3 trom-

bones), strijkers, 

orgel

Wenen, 1768 

(autograaf)

Bewaard is de schets voor 

het Gloria (18 maten) en 

alternatieve versie van het 

Credo (15 maten; KV Anh.

20a/626b/25)

65 (61a) Missa Brevis D S,A,T,B - SAT-

B,strijkers, orgel

Salzburg, 14 

januari 1769 

(autograaf)

Uitgevoerd in de Kolle-

gienkirche te Salzburg op 

5 februari 1769. Bewaard 

zijn gebleven de schets 

voor Kyrie (4 maten) en 

3 afgekeurde versies 

voor het Benedictus in 

autograaf (respectievelijk 

9, 8 en 13 maten)

66 Missa (Domeni-

cusmesse)

C S,A,T,B - SATB, 

2 hobo’s, 2 

hoorns, 2 trom-

petten (plus 2), 

(3 trombones), 

pauken, strij-

kers, orgel

Salzburg, 

oktober 1769 

(autograaf)

Gecomponeerd ter ge-

legenheid van de eerste 

mis van Cajetan Hagenau-

er (pater Dominicus) en 

voor het eerst uitgevoerd 

in de St. Peter te Salzburg 

op 15 oktober 1769. Be-

waard in autograaf zijn de 

schets voor het Gloria (34 

maten) en het begin en 

eind van een afgekeurde 

oorspronkelijke versie van 

het Credo (respectievelijk 

8 en 6 maten)

140 (235d, 

Anh. C 1.12

Missa brevis G S,A,T,B - SATB, 

2 violen en bas

Salzburg?, 1773
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KV naam toon-

aard

bezetting plaats en datum 

van compositie

opmerkingen

167 Missa in hono-

rem Sanctissi-

mae Trinitatis

C SATB, 2 hobo's, 

4 trompetten 

(3 trombones), 

pauken, 2 vio-

len, bas, orgel

Salzburg, juni 

1773 (autograaf)

192 (186f) Missa brevis F S,A,T,B - SATB, 

2 trompetten (la-

ter door Mozart 

toegevoegd), 

(3 trombones), 

2 violen, bas, 

orgel

Salzburg, 24 juni 

1774 (autograaf)

194 (186h) Missa brevis D S,A,T,B - SATB, 

(3 trombones), 

2 violen, bas, 

orgel

Salzburg, 8 

augustus 1774 

(autograaf)

220 (196b) Missa brevis 

(Spatzenmesse)

G S,A,T,B - SATB, 

2 trompetten, 

(3 trombones), 

pauken, 2 vio-

len, bas, orgel

 ?, 1775-1776

262 (246a) Missa longa C S,A,T,B - SATB, 

2 hobo's, 2 

hoorns, 2 

trompetten, (3 

trombones, pau-

ken), 2 violen, 

bas, orgel

Salzburg, juni of 

juli 1775

257 Missa (Credo-

messe)

C S,A,T,B - SATB, 

2 hobo's, 2 

hobo's, 2 trom-

petten, (3 trom-

bones), pauken, 

2 violen, bas, 

orgel

Salzburg, 

november 1776 

(autograaf)
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KV naam toon-

aard

bezetting plaats en datum 

van compositie

opmerkingen

258 Missa brevis 

(Spaurmesse 

of Piccolomini-

messe)

C S,A,T,B - SATB, 

2 hobo's, 2 

trompetten, pau-

ken, 2 violen, 

bas, orgel

Salzburg, 

december 1775 

(autograaf)

259 Missa brevis 

(Orgelmesse)

C S,A,T,B - SATB, 

2 hobo's, 2 

trompetten, pau-

ken, 2 violen, 

bas, orgel

Salzburg, de-

cember 1775 of 

1776 (autograaf)

275 (272b) Missa brevis Bes S,A,T,B - SATB, 

2 violen, bas, 

orgel

Salzburg, eind 

1777

317 Missa (Krön-

ungsmesse)

C S,A,T,B - SATB, 

2 hobo's, 2 

hoorns, 2 

trompetten, 3 

trombones, pau-

ken, 2 violen, 

bas, orgel

Salzburg, 23 

maart 1779 

(autograaf)

337 Missa solemnis C S,A,T,B - SATB, 

2 hobo's, 2 

fagotten, 2 

trompetten, 3 

trombones, pau-

ken, 2 violen, 

bas, orgel

Salzburg, maart 

1780 (autograaf)

341 (368a) Kyrie d SATB, 2 fluiten, 

2 hobo's, 2 

klarinetten, 

2 fagotten, 4 

hoorns, 2 trom-

petten, pauken, 

strijkers, orgel

München, 

november 

1780-maart 

1781
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KV naam toon-

aard

bezetting plaats en datum 

van compositie

opmerkingen

427 Missa (Grosse 

Messe)

c 2S, T, B, SSAAT-

TBB, fluiten, 2 

hobo's, 2 fagot-

ten, 2 hoorns, 

2 trompetten, 3 

trombones, pau-

ken, strijkers, 

orgel

Wenen, ca. eind 

1782-Salzburg 

ca. oktober 1783

626 Requiem d S,A,T,B - SATB, 

2 bassethoorns, 

2 fagotten, 2 

trompetten, 3 

trombones, pau-

ken, strijkers, 

orgel

Wenen, eind 

1791

Partituur van de dirigent

Links zie je een foto van een van de pagina’s uit de 

partituur van dirigent Jeroen Teelen. Zoals u kunt 

zien zijn er voor een dirigent vele aandachtspunten 

om tijdens de uitvoering op te letten. Deze zijn aan-

gegven met kleuren en handgeschreven teksten. 



Wolfgang Amadeus Mozart: 

zijn 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: Ama-

deus). Hij overleed op 35 jarige leeftijd te Wenen (5 de-

cember 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. 

De familie Mozart is oorspronkelijk van Swäbische 

(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 week tot bijna zes maanden.

Leopold Mozart musiceert met zijn kinderen 

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 
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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 roman-

tische 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 liggen de romantische ver-

zinsels wellicht erg dicht bij de waarheid. Als we weten 

dat de Salzburgse hoftrompettist Johann Andreas Scha-

chtner 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 don-

derdagse 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 bijzon-

ders!” Papa nam het blad en toonde mij een geknoei 

van noten, voor het merendeel genoteerd boven uitge-

smeerde 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 vijfjarige 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 Mozartbiografen 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 

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 

Leopold M
ozart
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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 zijn kinderen. Hij heeft heel lang geprobeerd zijn 

zoon in zijn greep 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 wegge-

cijferd 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 won-

der. 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 vootreffelijk 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, 

opgeruimd, ijverig, slim en - iets dat hij tot het eind toe 

in ere hield - een kwajongensachtig gebrek aan onderda-

nigheid. 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, ver-

standig en kundig en onder haar beleefde Wenen een 

artistieke groei die geen andere hoofdstad kon bijhou-

den. 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 waar is wat vader Mozart schreef - dat WoIfgang 

bij het afscheid op 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 aristocra-

tische gewoontes in op de spiegelgladde parketvloer 

overeind trok - of dat hij keizerin Maria Theresia heeft ge-

zegd 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…

Paleis Schönbrunn in W
enen 
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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 brandpunten van het toenmalige 

culturele leven voeren; de hoven van onder meer Mün-

chen, 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.”

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 for-

tuin te maken. Om hier indruk te maken moet men spits-

vondig 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 schrander-

heid. Dan zou ik mij geen zorgen maken over hem.” 

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 uitgeno-

digd 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 sympa-

thieke 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 

Paleis Schönbrunn in W
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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!

Op 11 september 1765 waren ze te gast in Den Haag 

waar ze op de 30ste september een groot concert gaven 

(De prinses van Nassau-Weilburg 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, Amster-

dam 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 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 op-

voering 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 compositieopdrachten (met deze opdrach-

ten 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 pu-

ber 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 vijf maanden ‘rust’ te Salzburg trokken vader 

en zoon alweer op pad om de goede contacten die ze tij-

dens de eerste Italiëtournee hadden opgedaan te verzil-

veren. 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.

In Salzburg was er sinds 1771 een verandering van be-

wind. Vele mogelijkheden om muziek te maken, vooral 

Makartplatz te Salzburg



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 symfo-

nieën, een heel pak religieuze muziek, een pianoconcer-

to, 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 jongvol-

wassene 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 Tanz-meis-

tershaus op de Hannibalplatz (tegenwoordige Makart-

platz 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 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 aartsbis-

schop Colloredo en de beperkingen van het Salzburgse 

muziekleven (kwalitatief matige orkesten) zullen waar-

schijnlijk de redenen zijn geweest van zijn ontevreden-

heid. 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 ge-

weest 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 noodge-

dwongen 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).  …maar u denkt 

natuurlijk nog … “GULDEN?”…
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De Oostenrijks-Hongaarse Gulden was de munteenheid 

van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. De valuta 

werd gebruikt van 1754 tot 1892, waarna de Oostenrijk-

se 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. ‘Fiori-

no’ heeft te maken met de lelie die op het Florentijnse 

stadswapen. Deze kun je vinden op een kant van de gul-

den. In het Middeleeuwse latijn werd ‘fiorino’ ‘florenus’. 

Daarom stond voor de gulden altijd ‘fl’. ‘Gulden’ betekent 

eigenlijk ‘gouden’.

Op 29 januari 1781 ging de operaseria ‘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 defini-

tieve 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 voor te stellen. De ontmoe-

ting 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 kamermu-

ziekwerken, 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 gro-

ter 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 compo-

sitiedrang 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 
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regelen van de erfenis van hun vader.

De Laatste jaren… 
In de lente van 1789 onderneemt Mozart een korte con-

certtournee naar Leipzig, Dresden en Berlijn. Misschien 

om zijn schulden wat te verminderen, of om te ontsnap-

pen 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 be-

studeerde, 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 proble-

men 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 schrij-

ven. Halverwege juli 1791 krijgt Mozart een opdracht van 

graaf von Walsegg voor het schrijven van een requiem. 

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 ervan wil ik u niet onthouden… 

Raadsel dood Mozart opgelost?
Hoe kwam Mozart zo vroeg aan zijn eind? Dat is lang en 

raadsel geweest. In de film Amadeus wordt gesug-

gereerd dat jaloerse concurrent Salieri hem vergiftigd 

zou hebben. Vergiftigd klopt, maar Salieri heeft er niets 

mee te maken. 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 ove-

rigens. 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 gedo-

seerd 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 streptokokkeninfectie waaraan hij leed, 

te verlichten.

Op 7 december wordt het Salzburgse genie, naar heer-

sende 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 rouwen-

den 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 Sonnen-

burgen (die vijf kinderen meebracht uit twee eerdere 

huwelijken). 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 pianobe-

drijf 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 werd amper vier 

maanden voor de dood van zijn vader Wolfgang Amadeus 

geboren. In zijn tweede levensjaar kreeg hij van zijn moe-

der 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 Hum-

mel. 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 

g-klein. 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 muziek-

leraar 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…?).

Mozarts uiterlijk?
Tja, van Mozart denken we allemaal toch wel een redelijk 

beeld te hebben. Hij staat op zoveel portretten, boeken, 

beelden etcetera, dat kan toch haast niet missen…

Oké, het was inderdaad wel 

een erg klein ventje met z’n 

1,50 m.

Ja, dit moet ‘m zo onge-

veer zijn geweest, hoor ik u 

denken…

Helaas… Mozart was niet de good-looking-guy… Pokda-

lig gezicht, grote neus, groot hoofd, maar wel met helde-

re doordringende ogen, mooie handen en mooi haar… 

Op basis van diverse bron-

nen heeft Het Bundeskrimi-

nalambt Wiesbaden in 1991 

een reconstructie proberen 

te maken van zijn uiterlijk 

en hij moet er volgens hen 

dus zo hebben uitgezien 

(Bron: Mozarthaus Wenen). 
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Mozart films
Tijdens een trip door Wenen (met onder andere drie 

concerten in twee 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) da-

teert uit 1921 (de tijd van de stomme film) en heeft als 

titel ‘Mozarts leben, lieben und leiden’ (Helios-Film Fa-

brik 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 ‘Wem die 

Götter lieben’ (Wien-Film GmbH) en is echt een mooie 

film. Hoewel de geluidskwaliteit in die tijd nog een beet-

je te wensen overliet, is de film leuk en 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 his-

torisch 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 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 vertol-

king van het verhaal van Mozart… AMADEUS (gemaakt 

door Milos Forman in 1984).

De film “AMADEUS”

Ik kreeg de film 

van mijn zoon 

Robbert voor 

m’n verjaardag 

in 2006 en was 

meteen ver-

kocht. Of ‘t het 

verhaal was, de 

muziek of de 

geloofwaardig-

heid 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 ik 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 afgrijse-

lijke, 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 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 be-

licht. 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 om-

gang 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 vanzelf-

sprekend 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 geschie-

denis? Waarschijnlijk niet (Beethoven, Schubert en Liszt 

behoorden onder andere tot zijn leerlingen). 

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 popu-

lair en werd geapprecieerd tijdens zijn levensjaren. 

4) De film portretteert Salieri als een man, die een eigen 

uitgesproken belofte van kuisheid heeft gedaan, om zich-

zelf te concentreren op zijn muziek. De werkelijke Salieri 

was getrouwd en had acht kinderen. 

5) De relatie tussen Mozart en Salieri wordt sterk opge-

blazen. 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 uit-

gevoerd als dirigent bij de kroning van Leopold II in 1791 

in Praag. Deze mis werd daarom later ook de ‘Krönungs-

messe’ 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 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 frivoli-

teit, 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 genoe-

gen te verschaffen de nar uit te hangen.” 

Ter verdediging van Shaffer’s verhaal, kan Mozart om-

schreven 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 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. 

Als u de film nog niet gezien heeft en u houdt van mu-

ziek, dan is AMADEUS een échte aanrader…..
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Tot slot (wat heb ik er van 
geleerd)
Ik las nog even m’n slotwoordje van het vorige 

project (2007). Een opvallend andere insteek... Bij het 

KV275-project uit 2007 wilde ik iedereen de mogelijkheid 

geven om meet te zingen (ook al kon je geen noot lezen 

en had je nog nooit in een koor gezongen...) om kennis 

te maken met deze muziek. KV275 is zeer toegankelijk, 

ook voor een wat minder geoefend oor of een wat 

minder geoefende zanger en toch ook een prachtig stuk 

muziek.

Bij dit project (het Requiem) met professioneel orkest 

en professionele solisten moest je juist wel een zeer ge-

oefende zanger zijn om mee te kunnen doen en ook als 

toehoorder is het voor de volslagen leek misschien wat 

minder toegankelijk. Een grotere muzikale uitdaging dus 

voor zowel de uitvoerenden als de toehoorders. Daarom 

een poging om de toegankelijkheid van de muziek te ver-

groten door de muziek toe te lichten en bijvoorbeeld ver-

schillende interpretaties te laten horen. Dus gaan voor 

een lagere drempel aan de toehoorderskant in plaats van 

aan de koorkant... Publiek als het ware enthousiast pro-

beren te maken voor iets waar ze anders misschien nooit 

aan toe zouden komen. Ik hoop trouwens dat er ook 

vele ‘ervaren’ luisteraars nóg een stapje dichterbij deze 

muziek zijn gekomen. Ik vond mezelf namelijk ook een 

redelijk ervaren (KV626) luisteraar toen ik aan het project 

begon, maar achteraf bezien bevond ik me eigenlijk nog 

in de fase ‘onbewust onbekwaam’.Je denkt dat je het 

werk in grote lijnen wel kent, maar ontdekt gaandeweg 

dat je er eigenlijk nog niets van begrepen had of dat het 

nog veel dieper gaat dan je had gedacht. Kortom, verdie-

ping levert veel op. In het begin de onzekerheid wat je er 

van vindt en aan het eind een en al bewondering voor de 

Goddelijke noten die hij heeft achtergelaten.

Een tweede ervaring/overtuiging is dat je, als 

je als toehoorder écht gaat voor heel mooie uitvoeringen 

(mooie detaillering qua interpretatie), je het toch bij de 

toppertjes van dirigenten moet zoeken (daarvan zijn er 

b.v. in Europa slechts enkele) of ontluikende (nog) min-

der bekende, maar zeker niet bij de commerciële geniën 

(…tig concerten in de week). Dirigenten van het kaliber 

‘Human Metronome’ zijn er genoeg. In de beroepsprak-

tijk (tijd = geld) wordt er niet altijd ruimte gemaakt voor 

de kwaliteit van de interpretatie. Dat kan pas als je het 

‘verhaal’ met elkaar doorleefd hebt en dat kost dus veel 

tijd/geld. Alles moet tegenwoordig in één orkestrepetitie. 

Maar alles kán nu eenmaal niet in één orkestrepetitie! 

Juist als dirigent kun je je écht onderscheiden door te 

kiezen voor de kwaliteit van de interpretatie... en daar 

moet je eigenlijk de repetitieruimte voor weten af te 

dwingen. Ik heb het enigszins proberen te doen door 

alleen het Requiem uit te voeren zodat de beschikbare 

repetitietijd allemaal aan dit stuk besteed kon worden.

Een derde ervaring/overtuiging...
Muziek is onbetwist bij mij altijd een grote liefde 

geweest en koordirectie deed ik (bij gebrek aan beter 

natuurlijk) bij toeval al vanaf m’n 19e. Als leek had ik altijd 

het gevoel dat ik het koor toch wel een beetje tekort 

deed door mijn gebrek aan kennis. Je hebt al snel het 

idee dat je toch tenminste een conservatoriumopleiding 

koor/orkest-directie moet hebben om iets te kunnen 

doen... maar is dat wel zo? Ik had die opleiding vroeger 

graag gedaan, dat staat buiten kijf, maar je kunt in het 

leven nu eenmaal niet alles tegelijk! 

Het conservatorium reikt je naast heel zinvolle vaardighe-

den ook kennis en regels aan die je een veilige basis ge-

ven, maar hoe belangrijk zijn deze ‘regels’? Ze worden, 

heb ik gemerkt, voor velen de norm terwijl je eigenlijk 

zou moeten beseffen dat die regels zijn gemaakt op 

basis van ervaringen. Dus de getalenteerde uitvoerder 

is de norm! De stelling van een conservatoriumdocent 

dat je de regels moet kennen om er van te kunnen 

wijken (waar gebeurd!) vind ik dus echt nonsens! De 

vergelijking met het vertellen van een goed verhaal is 

in dat verband nog steeds heel treffend. In je opleiding 

leer je lezen, de techniek, globale intonatie e.d. zodat je 

(talent of niet) een verhaal kunt overbrengen. Het repro-

duceren dus van het ‘verhaal’ op een acceptabele wijze 

voor een publiek. Toch begint de uitdaging natuurlijk 

pas bij de verhalenverteller die ‘een ziel’ in het verhaal 

legt en het publiek op het puntje van zijn stoel weet te 

krijgen. De echte verkoper, sprookjesverteller, debater, 
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enz.. Niets regeltjes, niets strak in de maat, maar met 

heel veel passie, gevoel voor timing en detail je gevoel 

volgen en het verhaal vertellen! Helaas is dat natuurlijk 

niet iedereen gegeven. Bij een generale koorrepetitie die 

ik als toehoorder mocht meemaken was er een koorlid 

dat de dirigent meldde dat ‘ie niet strak in de maat 

bleef. Dat koorlid heeft in mijn ogen dus nog een lange 

muzikale weg te gaan. Ik probeer bij de muziek de maat 

juist zoveel mogelijk los te laten op plekken waar het 

stuk je die ruimte biedt. Als ‘in de maat’ en ‘de regeltjes’ 

zo belangrijk waren, dan had de computer het al lang 

van ons gewonnen. Kortom, vertrouw op de emotie die 

een uitvoering bij je teweeg brengt en let niet op het 

hanteren/naleven van regels door de uitvoerenden maar 

op de passie van de verhalenverteller, die vind je terug in 

de detaillering van de uitvoering!

Een vierde ervaring/overtuiging... Orkest-

directie is een vak. Zodra er een orkest bij komt kijken 

moet je wel een aantal basisvaardigheden beheersen 

anders gaat het met je op de loop, zeker als je maar 

een orkestrepetitie hebt. Ik heb heel erg veel geleerd 

van de Kurt Thomas cursus (E-groep: groot koor&orkest) 

waar ik als hospitant bij mocht zitten (omdat ik geen 

afgeronde conservatoriumopleiding heb mocht ik niet 

echt meedoen). Voordeel is dat je dan permanent kunt 

kijken hoe dingen gaan, welke kritiek er op komt, waar 

de echte problemen liggen etcetera. Kortom super om 

te doen en een aanrader voor alle koordirigenten met 

orkestambities. 

Naast de basisvaardigheden die je daar leert en keiharde 

partituurstudie moet je echter ook nog een heel sterke 

persoonlijkheid hebben. Je moet zelf een goede (en 

enthousiaste) leider zijn want anders kom je nog niet 

boven het maaiveld uit, hoeveel cursussen je ook volgt. 

Daar ligt denk ik een heel belangrijk aspect. De regels en 

vaardigheden bieden je als dirigent weliswaar een veilige 

context om te opereren, maar zijn volgens mij ook niet 

meer dan dat. Als je vanuit een sterke persoonlijkheid 

met zelfvertrouwen en een goede voorbereiding je inter-

pretatiekeuzes maakt, dwing je iets af dat verder gaat en 

kun je echt iets moois neerzetten.

Een vijfde ervaring/overtuiging... Het zal u 

inmiddels duidelijk zijn dat ik zelf weer erg heb genoten 

van dit project. Ik moet wel bekennen dat dit project voor 

mij toch ook een ‘ hele dobber’  is geweest, compleet 

met nachtmerries, niet kunnen slapen etcetera, dus het 

lijkt me ook geweldig als het straks allemaal achter de 

rug is en ik er (hopelijk) goed op kan terugkijken. Het 

was voor mij heel erg leerzaam. Op sommige punten 

ben je van het niveau ‘onbewust onbekwaam’ gestegen 

naar het niveau ‘bewust onbekwaam’ (ik ben bijvoor-

beeld heel slecht in delegeren), maar op andere vlakken 

heb je voor jezelf weer een grote stap gezet, je grenzen 

verlegd en je blikveld verruimd. Ik ben ook bij dit project 

weleens gevraagd: “Waar haal je het lef vandaan om als 

amateur met zó’n project te beginnen?” Ik denk dan on-

middellijk (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 wat je écht wilt! Dus 

blijf ambities hebben en verlaat ook eens de veilige weg 

van dingen doen die je zeker weet te kunnen. 

Iemand zei tegen me: “Zolang je nog dingen doet die 

ook écht fout kunnen gaan, sta je nog midden in het 

leven”. Daar trek ik me dan maar weer aan op... en een 

heel erg goede voorbereiding zorgt dat je toch niet ge-

heel ongewapend aan zo’n nieuw avontuur begint…

HET WAS WEER PUUR GENIETEN! 

DUS NOGMAALS, BEDANKT ALLEMAAL! En wie weet, 

in de toekomst…

Jeroen Teelen
Twello 2013
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Bronvermelding
Ik vond het, gezien het doel van dit boekje puur ter info), niet nodig om alle tekstpassages of citaten te voorzien van 

een bronindex. Wel wil ik de belangrijkste gebruikte bronnen, daar waar ik ze niet al in de tekst zelf heb aangegeven, 

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 

Mozart Handbuch, Silke Leopold (Hg.) Bärenreiter/Metzler 2005 

 Wolfgang Amadeus Mozart, volledig overzicht van zijn leven en muziek, H.C. Robbins Landon 2001  

Mocht ik door deze bronvermelding mensen tekort hebben gedaan, dan wil ik daar graag mijn oprechte excuses voor 

aanbieden! 
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Sponsoren
Zonder de belangenloze ondersteuning van een aantal bedrijven uit de regio was dit project niet mogelijk geweest. 

Hieronder daarom uw aandacht voor deze bedrijven.

Hoofdsponsoren

   

Sponsoren programmaboekje

ASD

www.asda.nl

asda@asda.nl

Bouwbedrijf DTA

aanbouw verbouw nieuwbouw 

T 06 - 21 85 98 15

Profile Hafkamp

www.profilehafkamp.nl

info@profilehafkamp.nl

Kapsalon Korten

www.kapsalonkorten.nl

T 0571 - 27 18 37

Restaurant Taverne

www.taverne-twello.nl

welkom@taverne-twello.nl

Machinehandel Overmars

www.overmars-tuinenpark.nl

info@overmars-tuinenpark.nl

Papillion

reanimatiecursussen, BHV, EHBO

www.papillion-teelen.nl

Titus Loopsport

www.titusloopsport.nl

info@titusloopsport.nl

Veldwijk Twello  

www.veldwijktwello.n

info@veldwijk.com

Wijnholds Optiek

www.wijnholdsoptiek.nl

T 0571 - 27 70 66

Bloemerie Bessel

Rijksstraatweg 121

7391 MK Twello

Kleinbeernink

kantoor- en projectinrichting

www.kleinbeernink.nl

Keus Schoonmaak en Diensten

www.keusschoonmaak.nl

Rabobank Voorst

www.rabobank.nl

Teelen Kennismanagement

www.teelen.nl

Koepel Sport, Welzijn en Cultuur

www.koepelvoorst.nl
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