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Robbins Landon, H.C., 1791 – Mozarts laatste jaar (Nederlandse editie 
Bosch & Keuning, Baarn 1988). Prachtig boek over Mozarts laatste jaar, 
waarin veel bijna mythische verhalen over Mozart worden ontzenuwd 
en ontkracht. 

Robbins Landon, H.C., The Mozart Compendium – A Guide to Mozart’s 
Life and Music (Thames and Hudson, Londen 1990). Het ultieme over-
zicht van Mozarts leven en werken.

Robbins Landon, H.C., Mozart: The Golden Years (Schirmer Books, 
New York 1989). Uitgebreid overzicht van Mozarts ‘gouden jaren’ in 
Wenen, toen als volwassene aan de top van zijn roem stond. 

Sadie, S., The New Grove Mozart (W.W.Norton & Co., New York 1983). 
Helder overzicht van de feiten van Mozarts leven en werk. 

Zaslaw, N. en Cowdery, W.(ed.), The Compleat Mozart: A Guide to the 
Musical Works of Wolfgang Amadeus Mozart (W.W.Norton & Co., New 
York 1990). Een zeer compleet overzicht van leven en werk van Mozart, 
geplaatst in zijn tijd.
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Aanbevolen literatuur

Badura-Skoda, Eva & Paul, Mozart-Interpretation (Wancura Verlag, 
Wenen 1957). Belangwekkende en baanbrekende studie over de inter-
pretatie van Mozarts klavierwerken.

Bunge, L., Mozart in zijn brieven (De Arbeiderspers, Amsterdam 1984)
Mozarts brieven zijn verrassende leesstof, waaruit blijkt dat de compo-
nist niet alleen virtuoos noten schreef, maar ook een levendige pen had.

Gruber, G., Mozart und die Nachwelt (Piper Verlag, München 1987)
Mooi geschreven overzicht van de verbreiding van Mozarts roem tot 
in de twintigste eeuw.

Hildesheimer, Wolfgang, Mozart (De Arbeiderspers, Amsterdam 1979)
Een geruchtmakend boek, waarin Hildesheimer een boeiend en psycho-
logisch ook aannemelijk portret van Mozart schildert. Vele romantische 
opvattingen (jammer genoeg echter niet alle...) leggen onder Hildes-
heimers scherpe pen het loodje. 

Peddemors, A. en Samama, L., Mozart en Nederland – 250 jaar na dato 
(Nederlandse Mozartvereniging, 2005)
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Leo Samama
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Studium Generale Universiteit Leiden

Studium Generale Universiteit Leiden organiseert lezingen voor 
studenten en andere belangstellenden van binnen en buiten de 
universiteit die over de grenzen van hun vakgebied heen willen 
kijken.
Voor meer informatie, kijk op: 
http://www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Lak Theater

Kijk voor alle voorstellingen, cursussen en andere activiteiten in het 
LAK theater te Leiden op http://www.laktheater.nl

Drs. Leo Samama is componist, schrijver en 
directeur van het Nederlands Kamerkoor. Na 
zijn studie muziekwetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht, doceerde hij o.a. aan de 
Conservatoria van Utrecht en Den Haag. Hij 
heeft meerdere composities op zijn naam 
staan, waaronder het werk Treurmuziek, opus 65,

dat bij de herdenking van Prins Claus in 2002 in de Ridderzaal 
werd uitgevoerd. Kijk voor meer werken op: http://www.leosamama.nl 

Nawoord

Op 5 december 1791 schreef Constanze Mozart in Mozarts Stammbuch: 

"Nu ben je gelukkig - voor eeuwig en altijd! - 
Om een uur na middernacht van 4 op 5 december van dit jaar ging hij 
heen, in zijn zesendertigste levensjaar - Ach! veel te vroeg! - 
Deze goede - maar ondankbare wereld - O God! 
Acht jaren lang waren wij innig en in deze wereld onafscheidelijk met 
elkaar verbonden,
O! Ik wou dat ik spoedig voor altijd met jou verenigd werd."
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Synopsis van het hoorcollege over Mozart

Inleiding 

Tweehonderd-en-vijftig jaar na zijn geboorte geldt de componist 
Wolfgang Amadeus Mozart (27 januari 1756 – 5 december 1791) nog 
steeds als de schepper van waarlijk ‘klassieke’ muziek, als een van de 
belangrijkste genieën die de westerse cultuur heeft voortgebracht en 
als exemplarisch wonderkind. Tijdens zijn leven werden dergelijke 
oordelen reeds geuit. Daarbij was hij een virtuoos en alom bewonderd 
violist en klavierspeler. 

Voor velen heden ten dage is Mozart de acteur in de film Amadeus. Hij 
was inderdaad klein van stuk, had een levendige pen (vastgelegd in een 
uitgebreide correspondentie met familie en vrienden) en was met zijn 
onderzoekende geest en fabelachtige geheugen uitermate leergierig. 
Door zijn vader werd hij met het ‘ijzeren harnas der discipline’ gedrild 
en in de hoogste kringen van de Europese adel geïntroduceerd. Mozart 
maakte componeren zozeer tot een tweede natuur dat hij in dertig jaar 
tijd ruim zeshonderd werken schreef in alle toen denkbare genres. Meer 
dan een derde van zijn totale oeuvre wordt tot de canon van de westerse 
muziekkunst gerekend. 

512

De muziek van Mozart

Wat onderscheidt Mozarts muziek? Grenzeloze verbeeldingskracht 
en inventie, zowel melodisch als harmonisch. Mozart dacht in termen 
van opera (karakters, rollen), maar ook van retorica (de regels van het 
theater paste hij evenzeer in de instrumentale muziek toe). Zijn muziek 
is menigmaal sterk chromatisch gekleurd. Zowel melodisch als harmo-
nisch hield hij van drama, kleur en vooral effect. Niets is bij Mozart 
echter bijzaak of slechts effectvolle versiering - ook het virtuoze passa-
gewerk in zijn concerten of opera’s is altijd logisch verbonden aan het 
hoofdmateriaal. Technische nieuwsgierigheid ten dienste van expressi-
viteit, dus altijd verder zoeken, zoals zijn studie van het contrapunt, 
van oude muziek en van instrumentatie.
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CD 1: Mozarts kinderjaren

Mozarts vader, de violist en pedagoog Leopold Mozart (1719-1787), is 
afkomstig uit Augsburg. Zijn moeder, Anna Maria Pertl (1720-1778), 
is Salzburgse. Het echtpaar kreeg zes kinderen, waarvan twee het 
kraambed overleefd hebben. Mozarts oudere zus, Anna Maria 
(Nannerl) (1751-1820) was evenals haar broer een begaafd pianiste. 

Leopold nam zijn gezin al vroeg mee op reis, daartoe gestimuleerd 
door de gaven van zijn kinderen. Tussen 1763 en 1769 was de jonge 
Mozart ruim vijf jaar op reis. Van 1769 tot 1773 reisde Mozart met zijn 
vader nog driemaal naar Italië, waar hij als componist van vocale mu-
ziek, met name opera’s, naam gemaakt heeft. Op zijn vroege reizen 
werd Mozart in Engeland aan een muzikale intelligentietest onderwor-
pen. Op basis daarvan werd toentertijd al bepaald dat men met een 
genie van doen had. Tijdens de zelfde reis bezocht de familie Mozart 
de Nederlanden, met name ter gelegenheid van de inhuldiging van 
stadhouder Willem V. 

flöte, het Klarinetconcert en het Requiem, benevens tal van grotere 
en kleinere vocale en instrumentale werken). De opdracht voor het 
Requiem leek lange tijd in raadselen gehuld, evenals Mozarts dood 
na een kort ziekbed tengevolge van een streptokokkeninfectie. 
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De jonge Mozart werd in Salzburg al spoedig ingeschakeld bij de hof-
kapel van de aartsbisschop. Aanvankelijk van 1769 als onbezoldigd 
concertmeester, maar vanaf 1772 met een salaris. Zijn taken betroffen 
allereerst religieuze muziek, daarnaast onderhoudende muziek voor 
bijzondere ontvangsten en gelegenheden. Tevens componeerde Mozart 
voor het burgerpubliek van Salzburg. 

Over het algemeen voelde Mozart zich in zijn tienerjaren gaandeweg 
meer opgesloten in het kleinsteedse Salzburg. Anderzijds heeft hij door 
zijn vele en soms ook lange reizen nooit langer dan slechts enkele jaren 
achtereen in Salzburg gewoond. In 1777 vertrok Mozart bij uitzondering 
alleen met zijn Moeder via München, Augsburg en Mannheim naar 
Parijs, waar zijn moeder na een kort ziekbed is overleden. Deze reis 
werd gekenmerkt door uitersten: Mozarts onstuimige ontmoeting met 
zijn nichtje Anna Thekla (Bäsle), zijn liefde voor Aloysia Weber en bij 
terugkomst uit Parijs diens afwijzing, de ongeïnteresseerde houding 
van de Parijzenaars, de dood van zijn moeder en het mislukken van elke 
poging ergens een vaste betrekking te verwerven. Na veel vijven en 
zessen kwam Mozart in 1779 met Bäsle in Sazburg terug. Zijn groei 
naar volwassenheid is goed te horen in een van zijn meest originele 
composities die hij nog voor de reis naar Parijs gecomponeerd heeft, 
het Pianoconcert in Es (KV271).

CD 2: Mozart als jong volwasseneCD 4: Bergen en Dalen: zijn meesterwerken en zijn vroege dood

Sedert 1782 is Mozart regelmatig te gast bij Baron Gottfried Bernhard 
van Swieten, die hem in contact brengt met de muziek van Johann 
Sebastian Bach, van diens oudste zonen en van Händel. Mozart ver-
diept zich in het oude contrapunt en verwerkt de verworven technieken 
in tal van composities, waaronder de finale van de Symfonie in C 
(KV551), ook bekend als de ‘Jupiter-Symfonie’. Mozart staat in deze 
jaren op de top van zijn kunnen. Zoals Joseph Haydn aan Leopold 
Mozart toevertrouwde: “Voor God en als een eerlijk man zeg ik U dat 
Uw zoon de grootste componist is die ik in persoon en bij name ken. 
Hij heeft een smaak en wat belangrijker is, hij heeft de meest diep-
gaande kennis van compositie”. 

Mozarts zoektocht naar een omvangrijker vaste betrekking dan die van 
Kammermusicus van de keizer brengen hem in 1789 naar tal van Duitse 
steden. Een gecombineerde positie als componist van instrumentale 
muziek en zowel kerkmuziek als opera’s dient zich echter niet aan. Na 
een korte ‘dip’ in 1789 (Mozart reist veel, maar het voornaamste werk 
is de opera Cosi fan tutte), wordt in de loop van 1790 de compositiedrift 
weer flink aangewakkerd, hoewel Mozart tegenover Constanze klaagt 
dat hij er steeds minder plezier in heeft. In 1791 ontstaat een stroom van 
composities (waaronder de opera’s La Clemenza di Tito en Die Zauber-



8 9

8 9

CD 3: Wenen: het grote succes 

In maart 1781 vertrok Mozart met zijn broodheer, aartsbisschop Graaf 
Hieronymus Colloredo naar Wenen. Binnen twee maanden verhuisde 
hij naar de woning van de familie Weber en in juni brak hij tevens met 
Colloredo. Kort daarna meldt Mozart aan zijn vader dat hij wellicht met 
Constanze Weber zal trouwen. Op 4 augustus 1782 wordt het huwelijk 
in de Stephansdom ingezegend. De dag erna komt de goedkeuring van 
Leopold. 

Mozart heeft in Wenen inmiddels een plek verworven als componist 
en pianist en verdient met concerten en opdrachten een meer dan 
redelijke boterham. Hij organiseert concerten, componeert daarvoor 
muziek, met name pianoconcerten.  Hij laat deze kopiëren en repeteert 
vervolgens met een gelegenheidsorkest. Tevens kent hij in Wenen 
grote successen met de Duitstalige opera Die Entführung aus dem 
Serail. In juli 1783 vertrekken Wolfgang en Constanze naar Salzburg, 
met name om de relatie met Leopold te herstellen. In oktober wordt 
in Salzburg de onvoltooide grote Mis in c (KV427) uitgevoerd, waarbij 
Constanze als sopraansoliste in het Et incarnatus est optreedt.  

In 1785 besluit Leopold zijn zoon in Wenen te bezoeken. Hij blijft tien 
weken en maakt het succes van zijn zoon mee, die in een van de duurs-

te wijken van de stad woont, vlak bij de Stephansdom. Tevens ontmoet 
Leopold bij Wolfgang de befaamde Joseph Haydn en wordt geïnitieerd 
bij de Vrijmetselaars. Wolfgang was in december 1784 reeds opgeno-
men bij de Vrijmetselaarsloge Zur Wohltätigkeit. 

Ondanks de vele bijzonder succesvolle composities die in deze jaren 
het licht zagen (de opera’s Le Nozze di Figaro en Don Giovanni, een 
twaalftal pianoconcerten, de zogenaamde Haydn-kwartetten, tal van 
pianowerken), blijft Mozart naar een vaste positie zoeken. Het Praagse 
publiek sluit hem in de armen na uitvoeringen van Le Nozze di Figaro 
en bestelt Don Giovanni. Intussen is in mei 1787 Leopold gestorven. 

Mozart verkiest in Wenen te blijven wonen. In december 1787 wordt hij 
tot ‘kammermusicus’ van keizer Joseph II benoemd, een erebaantje 
voor 800 gulden jaarlijks en met weinig meer verplichtingen dan dans-
muziek te schrijven. 


