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In de herfst van het jaar 1787 ondernam Mozart samen 
met zijn vrouw een reis naar Praag om daar een voor-
stelling van Don Giovanni te geven.  
 Op de derde reisdag, 14 september, reed het goedge-
humeurde echtpaar tegen elf uur ‘s morgens, nog niet 
veel meer dan dertig uur van Wenen verwijderd, in 
noordwestelijke richting aan de overkant van de Mann-
hardsberg en de Duitse Thaya bij Schrems, waar ze het 
mooie Moravische gebergte al gauw helemaal over wa-
ren.  
 Het met drie postpaarden bespannen voertuig, schrijft baro-
nes von T. aan haar vriendin, een flinke, geelrode koets, was 
eigendom van een oude dame, de vrouw van generaal Volkstett, 
die altijd een beetje leek op te scheppen over haar omgang met de 
familie Mozart en de gunsten die ze hun bewees. – De on-
nauwkeurige beschrijving van het bewuste voertuig zal 
een kenner van de smaak van de jaren 1780 op een 
paar punten wel kunnen aanvullen. De geelrode koets 
is aan beide kanten op het portier beschilderd met boe-
ketten in natuurlijke kleuren en aan de randen met 
smalle gouden lijsten, maar het schlderwerk heeft nog 
lang niet de glans van de spiegelgladde lak van de hui-
dige Weense werkplaatsen en de koets is niet helemaal 
gewelfd, al heeft hij van onderen een kokette, gewaade 
bolling; daar komt bij een hoge kap met stijve leren 
gordijntjes, die tegenwoordig opgerold zijn.  
 Over de kleding van de twee passagiers bovendien 
het volgende. Om zijn nieuwe, ingepakte officiële kle-
ren te ontzien had Constanze voor haar man een be-
scheiden pak uitgekozen; bij het geborduurde vest van 
wat verschoten blauw zijn gewone bruine jas met een 
rij grote knopen, die zo gevormd waren dat er een laag-
je roodachtig klatergoud door het sterachtige weefsel 
schemerde, een zwartzijden broek, kousen en op de 
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schoenen vergulde gespen. Een halfuur geleden heeft 
hij wegens de voor deze maand buitengewone hitte zijn 
jas uitgetrokken en zit genoeglijk, blootshoofds en in 
hemdsmouwen te babbelen. Madame Mozart draagt ge-
makkelijke reiskleren, lichtgroen met wit gestreept; half 
opgebonden valt de weelde van haar mooie lichtbruine 
haar op haar schouders en in haar nek; ze waren haar 
hele leven nog nooit misvormd door poeder, terwijl de 
dikke, in een vlecht uitlopende haardos van haar echt-
genoot daar vandaag alleen maar nog royaler dan ge-
woonlijk van voorzien is.  
 Ze waren rustig een zachtglooiende heuvel tussen 
vruchtbare velden, die hier en daar het uitgestrekte bos 
onderbraken, op gereden en nu bij de rand van het bos 
aangekomen.  
 ‘Hoeveel bossen,’ zei Mozart, ‘zijn we vandaag, gis-
teren en eergisteren al niet doorgekomen! – Ik dacht er 
niks bij, laat staan dat ik ze in wou gaan. We stappen 
even uit, liefje, om wat van de blauwe klokjes te pluk-
ken die daar zo mooi in de schaduw staan. Koetsier, je 
dieren kunnen even op adem komen!’  
 Doordat ze allebei opstonden, kwam er een onge-
lukje aan het licht, waar de maestro een opmerking 
over kreeg. Door zijn achteloosheid was er een flacon 
met kostbaar reukwater opengegaan en die had zijn in-
houd ongemerkt in de kleren en de kussens gegoten. 
‘Ik dacht het al,’ klaagde Constanze, ‘er hing allang zo’n 
sterke geur. O jee, een vol flesje echte Rosée d’Aurore 
leeggelopen! En ik was er zo zuinig op.’ – ‘Ach, gek-
kie,’ antwoordde hij als troost, ‘je moet goed begrijpen: 
alleen op die manier hadden we iets aan jouw godde-
lijke geurbrandewijn. Eerst zaten we in een hete oven, 
en al dat gewaaier van je hielp niks, maar al gauw leek 
de hele wagen wel afgekoeld; volgens jou kwam dat 
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door die paar druppels die je op mijn jabot deed; we 
kregen weer energie en het gesprek vlotte, in plaats van 
dat we het hoofd lieten hangen als de schapen op de 
slagerskar, en van die weldaad hebben we nou de hele 
weg plezier. Maar laten we nu twee Weense neuzen 
recht in de groene wildernis steken!’  
 Ze stapten arm in arm over de greppel langs de weg 
heen en meteen dieper het dennendonker in dat zich al 
heel gauw verdichtte tot duisternis en maar af en toe 
fel doorbroken werd door een streep zonlicht op een 
fluwelen mosbodem. De verkwikkende frisheid vlak na 
de buiten heersende hitte had zonder de voorzichtig-
heid van zijn begeleidster gevaarlijk kunnen worden 
voor de zorgeloze man. Met moeite kreeg ze hem zo-
ver dat hij het klaargehouden kledingstuk aantrok. – 
‘God, wat heerlijk!’ riep hij, opkijkend naar de hoge 
stammen, ‘het lijkt wel een kerk! Ik ben geloof ik nog 
nooit in een bos geweest en besef nu pas wat het is, 
een heel volk van bomen bij elkaar! Geen mensenhand 
heeft ze geplant, ze zijn allemaal zelf gekomen en staan 
en wonen en werken zo bij elkaar, gewoon omdat het 
leuk is. Weet je, als kind ben ik immers half Europa 
door gereisd, ik heb de Alpen gezien en de zee, het 
grootste en mooiste wat er bestaat; nu staat de onno-
zele hals hier zomaar in een doodgewoon dennenbos 
aan de Boheemse grens, verwonderd en verrukt dat er 
zoiets bestaat en niet een of andere finzione di poeti is, 
net als hun nimfen, faunen en zo, en ook geen theater-
bos, nee, uit de aardbodem gegroeid en door vochtig-
heid en warm zonlicht grootgeworden! Hier woont het 
hert met het prachtige, grillige gewei op zijn kop, de 
potsierlijke eekhoorn, de auerhaan en de Vlaamse gaai.’ 
– Hij bukte, plukte een paddenstoel en prees de prach-
tige, hoogrode kleur van de hoed, de tere, wittige la-
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mellen aan de onderkant en stak ook een paar dennen-
appels in zijn zak. ‘Het lijkt wel,’ zei zijn vrouw, ‘of je 
nog geen twintig passen het Prater ingelopen bent, 
waar zulke zeldzaamheden toch ook te zien zijn.’  
 ‘Het Prater? Begin verdorie niet over het Prater! 
Door al die koetsen, degens, japonnen en waaiers, mu-
ziek en al dat spektakel zie je toch niks meer? En zelfs 
de bomen daar, hoe ze zich ook laten gelden, ik weet 
het niet – maar de beukennoten en eikels op de grond 
zijn nauwelijks te onderscheiden van al die weggegooi-
de kurken. Het bos ruikt een uur in de wind naar obers 
en sausen.’  
 ‘Hoor wie het zegt!’ riep ze, ‘iemand die niks liever 
doet dan gebraden kip eten in het Prater!’  
 Toen ze allebei weer in de koets zaten en de weg na 
een kort, vlak gedeelte langzamerhand omlaag ging, 
waar een bekoorlijk gebied zich uitstrekte tot aan de 
verre bergen, vervolgde onze maestro, nadat hij een 
tijdlang stil was geweest: ‘De aarde is echt mooi en je 
kunt het niemand kwalijk nemen, als hij er zo lang mo-
gelijk wil blijven. Ik voel me godzijdank frisser en beter 
dan ooit en heb zin om duizend dingen aan te pakken, 
die dan ook allemaal aan de beurt moeten komen, zo-
dra mijn nieuwe werk voltooid en uitgevoerd is. Hoe-
veel bijzonders en moois aan wonderwerken van de 
natuur, aan kunsten, wetenschappen en ambachten is 
er in de wereld en thuis wat ik nog helemaal niet ken! 
Die zwarte kolenbrandersjongen daar bij zijn meiler 
weet van veel dingen precies evenveel als ik, al heb ik 
zin en behoefte om allerlei dingen te doen die niet tot 
mijn dagelijks werk behoren.’  
 ‘Een paar dagen geleden,’ zei ze, ‘had ik jouw oude 
zakagenda van 1785 in handen; achterin had je drie of 
vier aantekeningen gemaakt. De eerste was: half oktober 
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gieten ze de grote leeuwen in de keizerlijke bronsgieterij, en de 
tweede, dubbelonderstreept: Afspraak maken met prof. 
Gattner! Wie is dat?’  
 ‘O, ik weet het al – bij het observatorio de goede, oude 
man die me daar af en toe uitnodigt. Ik wou al een hele 
tijd met jou de maan en het mannetje van de maan be-
kijken. Ze hebben daarboven nu een enorme kijker; 
daar kun je een blik werpen op de enorme schijf, zo 
licht en duidelijk alsof hij voor het grijpen ligt, je ziet 
bergen, dalen en kloven en op de zijkant, waar de zon 
niet op schijnt, de schaduw van de bergen. Al twee jaar 
ben ik van plan om ernaartoe te gaan, maar ik kom er 
niet toe, jammer en schandalig genoeg!’  
 ‘Nou,’ zei ze, ‘de maan loopt niet weg. We halen het 
wel in.’  
 Even later vervolgde hij: ‘En gaat het niet altijd zo? 
Bah, ik moet er niet aan denken wat we missen, uitstel-
len en opgeven! – om over plichten tegenover God en 
de mensen maar niet te spreken – ik heb het over puur 
genot, over de kleine, onschuldige pleziertjes die je elke 
dag tegenkomt.’  
 Madame Mozart kon of wilde hem op geen enkele 
manier afhouden van de richting die zijn lichtontvlam-
bare gevoel hier steeds meer insloeg, en jammer ge-
noeg kon ze hem alleen maar van ganser harte gelijk 
geven, toen hij steeds ijveriger vervolgde: ‘Ben ik dan 
ooit een heel uurtje vrolijk geweest met mijn kinderen? 
Het is bij mij zo half en altijd en passant! De jongens een 
keer schrijlings op mijn knie zetten, twee minuten met 
ze door de kamer rennen en basta, dat is het dan! Ik 
kan me niet herinneren dat we op het land een mooie 
dag hadden samen, met Pasen of Pinksteren, in een 
tuin of een bosje, op de wei, wij onder elkaar, met kin-
derlijk plezier en bloemenspel, om zelf weer even kind 
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te zijn. Ondertussen gaat het leven razendsnel voorbij 
– mijn God, als je er diep over nadenkt, breekt het 
angstzweet je uit!’  
 Met het zojuist uitgesproken zelfverwijt was er on-
verwachts in alle vertrouwelijkheid en welwillendheid 
een heel serieus gesprek tussen hen ontstaan. We geven 
dat niet uitvoerig weer en werpen liever een algemene 
blik op de omstandigheden die deels uitdrukkelijk en 
direct de inhoud en deels alleen maar de bewuste ach-
tergrond van het gesprek uitmaakten.  
 Hier dringt zich allereerst het pijnlijke besef op dat 
deze vurige man, die zo ongelofelijk gevoelig was voor 
elke prikkel van de wereld en voor het hoogste wat 
voor het ontvankelijke gemoed bereikbaar was, zijn 
hele leven toch voortdurend onvoldaan was, al had hij 
in een kort tijdsbestek nog zoveel beleefd, genoten en 
voortgebracht.  
 Wie de oorzaken van dat verschijnsel niet dieper wil 
zoeken dan ze vermoedelijk liggen, zal ze eerst gewoon 
ontdekken in blijkbaar onoverkomelijk geworden 
zwakheden, die we zo graag en niet helemaal zonder 
reden onvermijdelijk verbinden met alles wat we in 
Mozart zo bewonderen.  
 De man had veel uiteenlopende behoeften, in de al-
lereerste plaats aan prettig gezelschap. Hij werd door 
de aanzienlijkste families in de stad als onvergelijkelijk 
talent gewaardeerd en gevraagd en sloeg uitnodigingen 
voor feesten, salons en partijtjes dan ook zelden of 
nooit af. Daarbij trad hij binnen zijn vriendenkring ook 
vaak genoeg als gastheer op. Een vaste zondagse mu-
ziekavond bij hem, een ongedwongen middagmaal aan 
zijn welvoorziene dis met een paar vrienden en kennis-
sen, twee, drie keer in de week, die wilde hij niet mis-
sen. Soms nam hij de gasten tot schrik van zijn vrouw 
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onaangekondigd van de straat mee naar huis, mensen 
van heel uiteenlopend allooi, liefhebbers, vakgenoten, 
zangers en dichters. Een werkeloze klaploper met als 
enige verdienste een altijd opgewekt humeur en een 
wat grover gevoel voor humor was even welkom als 
een intelligente kenner en voortreffelijke speler. On-
dertussen zocht Mozart het grootste deel van zijn ont-
spanning altijd buiten zijn eigen huis. Je kon hem na de 
maaltijd dag in, dag uit achter het biljart in het koffie-
huis vinden en ’s avonds ook vaak in een restaurant. 
Hij reed heel graag met een gezelschap per rijtuig of te 
paard over het platteland, bezocht als volleerd danser 
bals en redouten en had een paar keer per jaar veel ple-
zier op volksfeesten, vooral op de Brigittakermis in de 
openlucht, waar hij gemaskerd als pierrot verscheen.  
 Die genoegens, nu eens bont en uitgelaten en dan 
weer rustiger van karakter, waren bedoeld om de lang 
gespannen geest na een enorme krachtsinspanning de 
nodige rust te geven; daarnaast gaven ze de geest op de 
geheimzinnige manier waarop een genie onbewust zijn 
spel speelt de fijne, vluchtige indrukken waarmee hij 
zich af en toe bevrucht. Maar helaas bleef in zulke 
uren, wanneer het er steeds om ging het gelukkige mo-
ment tot op de bodem uit te putten, een andere over-
weging, hetzij gezond verstand of plicht, zelfbehoud of 
huiselijkheid, buiten beschouwing. Zowel bij het genie-
ten als het scheppen was Mozart mateloos. Een deel 
van de nacht was altijd bestemd voor componeren. ’s 
Morgens vroeg, vaak nog lang in bed, werkte hij alles 
uit. Dan deed hij na tienen, lopend of afgehaald met 
een rijtuig, de ronde voor zijn lessen, die in de regel 
nog een paar uur van de middag in beslag namen. We 
doen eerlijk ons best, schrijft hij zelf een keer aan een wel-
doener, en het is vaak moeilijk om je geduld niet te verliezen. Je 
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zadelt jezelf als bevoegd klavecinist en muziekleraar op met een 
dozijn leerlingen, en telkens weer met een nieuwe, wat voor ie-
mand het ook is, als hij zijn taler maar per marca betaalt. Ie-
dere Hongaarse snorremans van het geniekorps is welkom die 
door Satan wordt geplaagd om voor niks en nog eens nike gene-
rale bas en contrapunt te studeren; het overmoedigste gravinnetje, 
dat me net als meester Coquerel, de haarkruller, met een rooie 
kop ontvangt, wanneer ik eens niet klokslag bij haar aanklop 
enzovoort. En wanneer hij, afgemat door deze en andere 
beroepswerkzaamheden, academies, repetities en der-
gelijke, hoognodig op adem moest komen, kregen zijn 
verzwakte zenuwen door nieuwe opwinding vaak maar 
een schijnbare versterking. Zijn gezondheid had in stil-
te te lijden; een af en toe terugkerende sombere bui 
werd daardoor niet opgeroepen, maar wel bevorderd 
en het voorgevoel van een vroege dood, dat hem op 
het laatst overal begeleidde, werd zo onvermijdelijk 
vervuld. Aan allerlei soorten verdriet en ook een gevoel 
van berouw was hij gewend als aan een wrange bij-
smaak van elk plezier. Toch weten we: ook dat verdriet 
stroomde gezuiverd en puur in de diepe bron waaruit 
in honderd gouden buizen, onuitputtelijk in de afwisse-
ling van zijn melodieën, alle narigheid en zaligheid van 
het menselijk gemoed stroomde.  
 De kwalijke effecten van Mozarts levenswijze kwa-
men het duidelijkst aan het licht in zijn huiselijk leven. 
Het verwijt van dwaze, lichtzinnige verkwisting lag erg 
voor de hand en dat gold zelfs ook voor een van zijn 
mooiste karaktertrekken. Kwam er iemand in hoge 
nood een bedrag lenen of hem vragen om borg te 
staan, dan werd er meestal al op gerekend dat hij niet 
eerst lang zou informeren naar het pand en de zeker-
heid; dat paste net zo min bij hem als bij een kind. 
Liefst gaf hij het geld meteen en altijd met lachende 
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grootmoedigheid, vooral wanneer hij dacht dat hij net 
meer dan genoeg had.  
 De middelen die zulke uitgaven nodig maakten naast 
de gewone huishoudelijke uitgaven, stonden overigens 
in geen verhouding tot de inkomsten. Wat er binnen-
kwam van voorstellingen en concerten, van uitgevers 
en leerlingen, inclusief de keizerlijke uitkering, schoot 
des te meer tekort, doordat de smaak van het publiek 
nog lang niet uitging naar Mozarts muziek. Die pure 
schoonheid, volheid en diepgang maakten meestal een 
vreemde indruk vergeleken met de tot dan toe popu-
laire en lichtverteerbare kost. De Weners konden in-
dertijd– dankzij de populaire elementen van dat stuk – 
nauwelijks genoeg krijgen van Belmonte en Constanze, 
maar een paar jaar later werd Figaro, zeker niet alleen 
door de intriges van de directeur, in de concurrentie 
met het liefelijke, maar veel minder geslaagde Cosa rara 
een onverwachte mislukking; diezelfde Figaro, die even 
later zo enthousiast ontvangen werd door de ontwik-
kelde of onbevangen Pragers, dat de dankbare en ont-
roerde maestro besloot zijn volgende grote opera spe-
ciaal voor hen te schrijven. – Ondanks de ongunstige 
tijd en de invloed van zijn vijanden had Mozart met 
wat meer overleg en gezond verstand nog steeds een 
heel aanzienlijke winst uit zijn kunst kunnen halen, 
maar zo kwam hij zelfs tekort bij de ondernemingen 
waar ook de grote massa hem toe moest juichen. 
Kortom: alles, noodlot en karakter en eigen schuld, 
werkte samen om de unieke man niet te laten gedijen.  
 Maar hoe moeilijk de situatie van een huisvrouw ge-
weest moest zijn, voor zover ze haar taak kende, kun-
nen we ons wel voorstellen. Hoewel ze zelf jong en le-
venslustig was en als dochter van een musicus een ech-
te artieste, die van huis uit overigens al aan ontberin-
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gen gewend was, toonde Constanze haar goede wil 
door het onheil aan te pakken bij de wortel, veel ver-
keerde dingen te voorkomen en het verlies op grote 
posten te compenseren door zuinigheid op kleine pos-
ten. Alleen was ze in dat laatste opzicht misschien min-
der handig en niet zo ervaren. Zij beschikte over de kas 
en hield het huishoudboekje bij; elke vordering, elke 
aanmaning en andere nare dingen kreeg zij op haar 
bordje. Dan kwam het water haar soms tot aan de lip-
pen, vooral wanneer bij die nood, gebrek, pijnlijke ver-
legenheid en angst voor openlijke vernedering, vaak 
ook nog de neerslachtigheid van haar man kwam, 
waarin hij dagenlang verkeerde, werkeloos, ontroost-
baar, terwijl hij zuchtend en steunend naast zijn vrouw 
of stil in een hoekje maar aan één treurig ding kon den-
ken: sterven. Toch verloor ze zelden de moed en haar 
heldere blik vond meestal, al was het maar tijdelijk, 
raad en hulp. Er was weinig of geen wezenlijke verbe-
tering. Als ze serieus of met een grapje, met bidden en 
smeken vandaag van hem gedaan kreeg dat hij bij haar 
thee dronk, zich het avondeten thuis bij zijn gezin liet 
smaken om daarna niet meer uit te gaan, wat was er 
dan bereikt? Wanneer hij plotseling getroffen en ont-
roerd werd door een behuild oog van zijn vrouw, kon 
hij een slechte gewoonte wel een keer oprecht verwen-
sen en beloven om zijn best te doen, meer dan ze 
vroeg – maar dat was vergeefs, want voor hij het wist 
verviel hij weer in zijn oude fout. Het leek wel of hij 
niet anders kon en als hem met geweld een totaal an-
dere orde was opgedrongen dan wat alle mensen vol-
gens ons passend en nuttig vinden, had dat het einde 
van de prachtige man betekend.  

Constanze hoopte toch steeds op een gunstige wen-
ding, voor zover die van buiten mogelijk was: door een 
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grondige verbetering van hun financiële situatie, die ge-
zien de groeiende reputatie van haar man niet uit kon 
blijven. Zij dacht: als eenmaal de voortdurende druk 
wegviel die hij ook voelde, nu eens van dichtbij en dan 
weer van ver, als hij in plaats van de helft van zijn tijd 
en energie op te offeren aan geldverdienen, helemaal 
naar zijn ware bestemming kon leven, als eindelijk het 
genot, dat hij niet meer hoefde na te jagen en dat hij 
met een veel beter geweten zou hebben, hem lichame-
lijk en geestelijk nog eens zo zou laten gedijen, dan 
werd zijn hele toestand al gauw ontspannener, natuur-
lijker en rustiger. Ze dacht zelfs aan een tijdelijke ver-
huizing, omdat zijn volstrekte voorliefde voor Wenen, 
waar hij volgens haar nooit echt gelukkig zou worden, 
uiteindelijk toch overwonnen kon worden.  

Maar de volgende, beslissende stimulans voor haar 
ideeën en wensen verwachtte madame Mozart van het 
succes van de nieuwe opera, waar het bij deze reis om 
ging.  

De compositie was tot ver over de helft gevorderd. 
Vertrouwde, oordeelkundige vrienden, die als getuigen 
van het ontstaan van het buitengewone werk genoeg 
op de hoogte waren van zijn manier van werken en het 
effect daarvan, spraken er overal zo over dat zelfs veel 
tegenstanders ervan uit konden gaan dat die Don Gio-
vanni binnen een halfjaar de hele muziekwereld van het 
ene tot het andere eind van Duitsland op zijn kop zou 
zetten en stormenderhand veroveren. Voorzichtiger en 
aarzelender waren de welwillende stemmen van ande-
ren, die van het huidige standpunt van de muziek uit-
gingen en nauwelijks hoop hadden op een algemeen en 
snel succes. De maestro zelf deelde in stilte hun maar 
al te gefundeerde twijfel.  
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Constanze, die net als alle vrouwen ooit sterke ge-
voelens had gekend die ook nog bepaald werden door 
het vuur van een hoogst gerechtvaardigde wens, liet 
zich veel minder vaak dan mannen van de wijs brengen 
door latere bezwaren; ze hield vast aan haar goed ver-
trouwen en had nu in het rijtuig weer aanleiding om 
dat te verdedigen. Dat deed ze op haar vrolijke en har-
telijke manier en met verdubbelde ijver, omdat Mozarts 
stemming in de loop van het vorige gesprek, dat tot 
niets kon leiden en daardoor uiterst onbevredigend af-
brak, al merkbaar verslechterd was. Ze vertelde haar 
man meteen even vrolijk en uitvoerig hoe ze na hun 
thuiskomst de met de Praagse ondernemer voor de 
aanschaf van de partituur overeengekomen honderd 
dukaten vooral dacht te gebruiken voor het betalen van 
de dringendste rekeningen en ook hoe ze door haar 
zuinigheid de komende winter hoopte door te komen.  

‘Die meneer Bondini van jou zal wel lekker profite-
ren van de opera, geloof dat maar; en als hij ook maar 
half zo betrouwbaar is als jij denkt, geeft hij jou ach-
teraf nog een aardig procentje van de bedragen die de 
theaters successievelijk betalen voor het afschrift; zo 
niet, nou ja, goddank, dan hebben we nog andere mo-
gelijkheden, die heel wat solider zijn. Ik heb wel zo’n 
idee.’  

‘Vertel!’  
‘Ik hoorde laatst een vogeltje fluiten dat de koning 

van Pruisen een kapelmeester zoekt.’  
‘O ja?’  
‘Voor de algemene muzikale leiding, bedoel ik. Ik 

laat mijn fantasie even de vrije loop! Die zwakke eigen-
schap heb ik van mijn moeder.’  

‘Ga je gang! Hoe gekker, hoe beter.’  
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‘Nee, heel gewoon. – Neem eerst even aan: over een 
jaar rond deze tijd...’  

‘Met sint-juttemis...’  
‘Stil toch, gekkie! Ik zeg: over een jaar, op 1 septem-

ber, is er in Wenen allang geen keizerlijke kamercom-
ponist Wolf Mozart meer.’  

‘Ga nou gauw!’  
‘Ik hoor in gedachten onze oude vrienden al over 

ons roddelen.’  
‘Bijvoorbeeld?’  

 ‘Dan komt bijvoorbeeld al om negen uur ’s morgens 
onze oude dweepster Volkstett met haar vurigste 
stormpas recht over de Kohlmarkt aanzetten. Ze is 
drie maanden weg geweest, de grote reis naar haar zwa-
ger in Saksen, haar dagelijks gesprek, zo lang als we 
haar kennen, is eindelijk tot stand gekomen; sinds gis-
ternacht is ze terug en ze is er nu vol van – ze loopt he-
lemaal over van reisgeluk en vriendschapsongeduld en 
alleraardigste nieuwtjes – meteen ermee naar de vrouw 
van de kolonel! De trap op, aankloppen en niet wach-
ten op het “binnen!” Stel je voor: dat gejuich en de 
omhelzing van die twee! – “Nou, lieve, goeie me-
vrouw,” begint ze na een korte inleiding en een diepe 
ademhaling, “Ik moet u een heleboel groeten doen en 
u mag raden van wie! Ik kom niet rechtstreeks uit Sten-
dal, we hebben een kleine omweg gemaakt, linksaf, 
naar Brandenburg.” – “Wat? Echt waar? Naar Berlijn? 
Bent u bij de familie Mozart geweest?” – “Tien hemel-
se daagjes!” – “O wat bent u geweldig, vertel hoe het 
was! Hoe gaat het met die aardige luitjes? Hebben ze 
het daar nog net zo naar hun zin als eerst? Ik vind het 
ongelofelijk, ondenkbaar, nog steeds, en nu des te 
meer, omdat u er geweest bent – Mozart als Berlijner! 
Hoe doet hij het? Hoe ziet hij eruit?” – “O, u zou hem 
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moeten zien. Van de zomer stuurde de koning hem 
naar Karlsbad. Wanneer had zijn teergeliefde keizer Jo-
seph zoiets bedacht, hè? Ze waren nog maar net terug, 
toen ik kwam. Hij blaakt van gezondheid en levenslust, 
is dik en rond en vief als kwikzilver; hij straalt van ge-
luk en gezelligheid.”  
 En nu begon de spreekster in haar aangenomen rol 
de nieuwe toestand in de helderste kleuren af te schil-
deren. Van zijn huis aan Unter den Linden en van zijn 
tuin en landhuis tot de schitterendste locaties van zijn 
openbare optreden en de intiemere kringen van het 
hof, waar hij de koningin op de piano moest begelei-
den, werd alles door haar schildering als het ware tast-
bare werkelijkheid. Hele gesprekken en de mooiste 
anekdotes schudde ze uit haar mouw. Ze leek zelfs be-
ter thuis in de residentie, in Potsdam en Sanssouci dan 
in slot Schönbrunn en op de keizerlijke burcht. Daar-
naast was ze schalks genoeg om de persoon van onze 
held te voorzien van een aantal volkomen nieuwe huis-
vaderlijke eigenschappen, die zich ontwikkeld hadden 
op de solide bodem van het Pruisische bestaan en 
waaronder de genoemde Volkstett als hoogste feno-
meen en als bewijs dat de uitersten elkaar soms raken 
het begin had opgemerkt van een fatsoenlijk beetje zui-
nigheid, dat hem oneindig beminnelijk maakte. “Ja, stel 
je voor: hij heeft zijn vaste salaris van drieduizend taler, 
en waarvoor? Dat hij elke week één keer een kamer-
concert en twee keer de grote opera dirigeert – Ach 
mevrouw, ik zag hem, onze lieve, kleine, gouden man 
temidden van zijn voortreffelijke kapel, die hij groot 
gemaakt heeft, die hem aanbidt! Zat met mevrouw 
Mozart in haar loge, schuin tegenover de hoge heren! 
En wat stond er op het briefje, denkt u – ik heb het 
voor u meegenomen – een klein reissouvenirtje van mij 
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en Mozart erin gewikkeld – hier, kijk maar, lees maar, 
daar staat het gedrukt met koeien van letters!” – 
“Goeie hemel! Wat? Tarare!” – “Ja, je maakt wat mee! 
Twee jaar geleden, toen Mozart Don Giovanni schreef 
en die verwenste, venijnige, zwart-gele Salieri ook al in 
stilte aanstalten maakte om de triomf van zijn stuk in 
Parijs binnenkort op zijn eigen territorio te herhalen en 
ons goede publiek, dat altijd in is voor een cosa rara en 
van snippen houdt, nou ook eens een soort valken te 
laten zien, en hij en zijn handlangers fluisterden en be-
kokstoofden al dat ze Don Giovanni zo mooi kaalge-
plukt als intertijd Figaro niet dood en niet levend wilden 
ensceneren – en weet u, toen zwoer ik: als dat infame 
stuk gebracht wordt, ga ik er niet heen, voor geen 
goud! En hield ook woord. Iedereen moest er zo nodig 
heen – u ook, mevrouw – en ik bleef bij bij de kachel 
zitten, nam mijn kat op schoot en at mijn stukje pens, 
net als de volgende keren. Maar nu, stel u voor: Tarare 
op het Berlijnse operatoneel, het werk van zijn doods-
vijand, gedirigeerd door Mozart!” – “Daar moet u 
heen!” riep hij al na een kwartier, “al was het maar om 
de Weners te kunnen vertellen of ik de jonge Absalon 
een haar liet krenken! Ik wou dat hij er zelf bij was; die 
aartsjaloerse vent moest zien dat ik een anders werk 
niet hoefde te bederven, dat ik altijd blijf wie ik ben!’  
 ‘Brava! Bravissima!’ riep Mozart luid en pakte zijn 
vrouwtje bij haar oren, kuste, knuffelde en kietelde 
haar, zodat dit spel met de kleurige zeepbel van een ge-
droomde toekomst waarvan niets maar dan ook niets 
ooit in vervulling zou gaan, ten slotte onderging in 
lichte baldadigheid, rumoer en gelach.  
 Ze waren ondertussen allang afgedaald in het dal en 
naderden een dorp, dat ze uit de hoogte al gezien had-
den en daar dicht achter stond in de vriendelijke vlakte 
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een klein, modern uitziend slot, de woning van een ze-
kere graaf von Schinzberg. In dat dorp was het tijd om 
de paarden te voederen, te rusten en te eten. De her-
berg waar ze stilhielden, lag apart aan het eind van het 
dorp aan de weg, waar een zijweg, een populierenlaan 
van nog geen zeshonderd passen, naar de tuin van het 
slot leidde.  
 Nadat ze uitgestapt waren, liet Mozart het bestellen 
van het eten zoals gewoonlijk over aan zijn vrouw. In-
tussen bestelde hij voor zichzelf een glas wijn in de be-
nedenkamer, terwijl zij behalve een fris glaasje water al-
leen maar een stil hoekje vroeg om een uurtje te slapen. 
Ze gingen haar voor op de trap naar boven en haar 
man volgde, heel opgewekt voor zich uit zingend en 
fluitend. In een smetteloos gewitte en snel geluchte ka-
mer stond naast ouderwetse, chique meubels – die 
zonder twijfel ooit uit de grafelijke vertrekken geko-
men waren – een schoon, licht bed met een beschilder-
de hemel op dunne, groengelakte poten, waarvan de 
zijden gordijnen allang door gewonere stof vervangen 
waren. Constanze maakte het zich gemakkelijk en hij 
beloofde haar op tijd te wekken; ze vergrendelde de 
deur achter hem en hij zocht tijdverdrijf in de algeme-
ne gelagkamer. Maar daar was niemand behalve de 
waard, en omdat de gast net zo weinig plezier beleefde 
aan zijn gesprek als aan zijn wijn, zei hij dat hij voor 
het eten nog graag een wandelingetje naar de slottuin 
wilde maken. Er was vrij toegang voor fatsoenlijke 
vreemdelingen, hoorde hij, en bovendien was de fami-
lie vandaag weg.  
 Hij ging op pad en had al gauw de korte weg tot het 
openstaande hek afgelegd, daarna langzaam een laan 
met oude, hoge linden doorlopen, waar hij links aan 
het eind op enige afstand opeens de voorgevel van het 
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slot voor zich had. Het was gebouwd in Italiaanse stijl, 
lichtgekalkt en had een ver naar voren stekende dubbe-
le trap; het leien dak was getooid met een paar gebrui-
kelijke beelden van goden en godinnen, en een balus-
trade.  
 Tussen twee grote, nog rijkelijk bloeiende bloemper-
ken liep onze maestro naar de met struiken begroeide 
gedeelten van het terrein, passeerde een paar mooie, 
donkere groepen pijnbomen en richtte zijn schreden 
naar kronkelende paden, terwijl hij geleidelijk weer de 
lichtere gedeelten naderde op het levendige ruisen van 
een fontein, die hij meteen bereikte.  
 Het behoorlijk grote, ovale bassin was omgeven 
door een welverzorgde oranjerie in bakken met afwis-
selend laurierbomen en oleanders; een mul zandpad, 
dat toegang gaf tot een smal prieel van latwerk, lag er-
omheen. Het prieel bood een alleraangenaamste rust-
plek; voor de bank stond een tafeltje en Mozart ging 
vooraan bij de ingang zitten.  
 Met zijn oren behaaglijk overgegeven aan het gekla-
ter van het water en zijn ogen gevestigd op een pome-
ransboom van gemiddelde grootte die buiten de rij, 
apart en vlak naast hem op de grond stond en vol 
prachtige vruchten hing, kreeg onze vriend door dat 
beeld van het Zuiden al gauw een lieflijke herinnering 
uit zijn kindertijd. Met een nadenkende glimlach reikt 
hij naar de dichtstbijzijnde vrucht, als om de sappige 
koelte in zijn holle hand te voelen. Maar vast verbon-
den met de scène uit zijn jeugd die weer voor hem op-
doemde was een allang vervaagde muzikale reminiscen-
tie en dromerig volgde hij even dat onbestemde spoor. 
Nu glanzen zijn blikken, ze dwalen hier en daar rond, 
hij wordt gegrepen door een gedachte die hij meteen ij-
verig volgt. Verstrooid pakt hij voor de tweede keer de 
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pomerans, die komt los van de tak en blijft in zijn 
hand. Hij ziet het en hij ziet het niet; ja, zover gaat de 
artistieke verstrooidheid dat hij, terwijl hij de geurige 
vrucht voortdurend onder zijn neus heen en weer 
draait en nu eens het begin en dan weer het midden 
van een melodie onhoorbaar tussen zijn lippen be-
weegt, uiteindelijk instinctief een geëmailleerd etui uit 
het zijzakje van zijn jas pakt, er een mesje met een zil-
veren heft uit haalt en de gele, kogelronde massa van 
boven naar beneden langzaam doorsnijdt. Misschien 
wordt hij daarbij in de verte door een donker dorstge-
voel geleid, maar toch nemen de geprikkelde zintuigen 
genoegen met het inademen van de kostelijke geur. Hij 
staart minutenlang naar de beide binnenkanten, voegt 
ze zachtjes weer samen, heel zachtjes, haalt ze uit el-
kaar en verenigt ze weer.  
 Dan hoort hij vlakbij passen; hij schrikt en beseft 
opeens waar hij is en wat hij gedaan heeft. Terwijl hij al 
bezig is de pomerans te verbergen, houdt hij daar toch 
meteen mee op, uit trots of omdat het daarvoor te laat 
is. Voor hem stond een grote, breedgeschouderde man 
in livrei: de tuinman van het huis. Die had de laatste 
verdachte beweging waarschijnlijk nog gezien en zweeg 
onthutst een paar seconden. Mozart, die eveneens 
sprakeloos was, zat stokstijf op zijn plaats en keek hem 
half lachend, met een zichtbare blos, maar een beetje 
vrijmoedig aan met zijn blauwe ogen; daarna legde hij 
– voor een buitenstaander was het een heel raar gezicht 
geweest – de schijnbaar ongeschonden pomerans met 
een soort overmoedige nadruk midden op tafel.  
 ‘Neemt u me niet kwalijk,’ begon de tuinman, nadat 
hij de weinig indrukwekkende kleding van de vreemde-
ling gezien had, met onderdrukte wrevel: ‘Ik weet niet 
wie ik hier...’  
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 ‘Kapelmeester Mozart uit Wenen.’  
 ‘U bent zeker bekend in het slot?’  
 ‘Ik ben hier niet bekend en op doorreis. Is meneer 
de graaf aanwezig?’  
 ‘Nee.’  
 ‘Zijn vrouw?’  
 ‘Die is bezig en mag niet gestoord worden.’  
 Mozart stond op en gaf te kennen dat hij weg wilde 
gaan.  
 ‘Met permissie, meneer – hoe komt u erbij om hier 
op zo’n manier toe te tasten?’  
 ‘Wat?’ riep Mozart, ‘toetasten? Verdomme, gelooft u 
dan dat ik wou stelen en dat ding daar opvreten?’  
 ‘Meneer, ik geloof wat ik zie. Die vruchten zijn ge-
teld en ik ben ervoor verantwoordelijk. De boom is 
door meneer de graaf bestemd voor een feest en hij 
wordt straks weggebracht. Ik laat u niet gaan, voor ik 
melding heb gemaakt van de zaak en u mij zelf vertelt 
wat er gebeurd is.’  
 ‘Het zij zo. Dan wacht ik hier zolang. Vertrouwt u 
daar maar op!’  
 De tuinman keek aarzelend om, en Mozart, die 
dacht dat het hem misschien alleen maar om een fooi 
ging, greep in zijn zak, alleen had hij helemaal niets bij 
zich.  
 Er kwamen nu inderdaad twee tuinknechts, die de 
boom op een draagbaar zetten en wegdroegen. Intus-
sen had onze maestro zijn portefeuille tevoorschijn ge-
haald, een blanco blaadje gepakt en terwijl de tuinman 
niet van zijn plaats week, schreef hij met potlood:  
 

Hooggeachte mevrouw,  
Hier zit ik onzalige in uw paradijs als wijlen Adam na het 
proeven van de appel. Het ongeluk is gebeurd en ik kan de 
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schuld niet eens aan de goede Eva geven, die op dit moment, 
omspeeld door de gratiën en liefdesgodjes van een hemelbed, in 
de herberg de slaap der rechtvaardigen slaapt. Als u wilt, 
kom ik me persoonlijk verantwoorden voor mijn voor mezelf 
onbegrijpelijke vergrijp.  

Met oprechte schaamte,  
Hoogachtend,  

W.A. Mozart,  
Op weg naar Praag  

 
Hij gaf het blaadje, dat nogal onhandig opgevouwen 
was, aan de angstvallig wachtende bediende met de no-
dige instructie. De onmens was niet meteen wegge-
gaan, toen ze aan de achterkant van het slot een voer-
tuig het terrein op hoorden rijden. Het was de graaf, 
die van het landgoed verderop een nicht had afgehaald 
met haar verloofde, een jonge, rijke baron. Doordat de 
moeder van de laatstgenoemde al jaren het huis niet 
meer uit kwam, was de verloving vandaag bij haar ge-
vierd; nu zou er met een paar familieleden een vrolijk 
nafeest worden gevierd, hier, waar Eugenie sinds haar 
kinderjaren thuis was als een eigen dochter. De gravin 
was met haar zoon Max, de luitenant, wat eerder naar 
huis gegaan om nog een paar dingen te regelen. Nu 
was in het slot op de gangen en de trappen alles duide-
lijk in volle beweging en met veel moeite slaagde de 
tuinman erin om in de hal het briefje eindelijk te over-
handigen aan de gravin, die het echter niet meteen 
openvouwde, maar zonder acht te slaan op de woor-
den van de overbrenger, haastig doorliep. Hij wachtte 
en wachtte, maar ze kwam niet terug. Het ene na het 
andere personeelslid, huisknechts, kamermeisjes, ka-
merdienaren, rende langs hem; hij vroeg naar meneer – 
die was zich aan het omkleden; hij ging nu op zoek en 
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trof graaf Max op zijn kamer, maar die was in diep-
gaand gesprek met de baron en snoerde hem de mond, 
alsof hij bang was dat de tuinman iets wilde melden of 
vragen waarover nog niets bekend mocht worden: ‘Ik 
kom zo – ga maar!’ Hij bleef nog een hele tijd staan, tot 
vader en zoon eindelijk tegelijk tevoorschijn kwamen 
en het fatale bericht ontvingen.  
 ‘Wel verdomme!’ riep de dikke, goedmoedige, maar 
wat impulsieve man, ‘hoe bestaat het? Een musicus uit 
Wenen, zeg je? Zeker weer zo’n schooier die reisgeld 
nodig heeft en meepikt wat hij vindt?’  
 ‘Met permissie, meneer, zo ziet hij er niet uit. Hij is 
denk ik de kluts kwijt en hij is ook heel hoogmoedig. 
Hij zegt dat hij Moser heet. Hij wacht beneden op ant-
woord; ik heb Franz opdracht gegeven om hem in de 
gaten te houden.’  
 ‘Maar verduiveld, wat schiet ik daarmee op? Ik kan 
die gek laten opsluiten, maar de schade is niet meer te 
herstellen! Ik heb al duizend keer gezegd dat het hek 
altijd dicht moet blijven. Het akkefietje was in elk geval 
voorkomen, als jullie op tijd je voorbereiding hadden 
getroffen!’  
 Nu kwam de gravin haastig en vrolijk opgewonden 
met het opengevouwen briefje uit de naastliggende ka-
mer. ‘Weten jullie,’ riep ze, ‘wie er beneden is? Lees in 
godsnaam dit briefje – Mozart uit Wenen, de compo-
nist! Laten we meteen vragen of hij boven wil komen – 
ik ben alleen bang dat hij al weg is! Wat zal hij wel van 
me denken! Velten, je bent toch wel beleefd tegen hem 
geweest? Wat is er eigenlijk gebeurd?’  
 ‘Gebeurd?’ antwoordde haar man, die door het uit-
zicht op het bezoek van een beroemd man niet meteen 
zijn ergernis kwijt was, ‘die gekke vent heeft van de 
boom die ik Eugenie wou geven één van de negen si-
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naasappels geplukt, hm, de rotzak! Daarmee is het 
mooie er wel af en Max kan meteen zijn gedicht in de 
prullenbak gooien!’  
 ‘Toe maar!’ drong de dame aan. ‘Die lacune is mak-
kelijk te vullen, laat dat maar aan mij over. Ga die goe-
de man halen, zo vriendelijk en vleiend als jullie kun-
nen. We proberen hem vandaag hier te houden. Vin-
den jullie hem niet meer in de tuin, ga hem dan zoeken 
in de herberg en breng hem hier met zijn vrouw. Een 
groter cadeau, een mooiere verrassing voor Eugenie 
had het toeval vandaag niet kunnen brengen.’  
 ‘Ja,’ zei Max, ‘dat dacht ik ook meteen! Kom gauw, 
papa! En’ – zei hij, terwijl ze haastig naar de trap liepen 
– ‘maak u maar niet druk over het vers. De negende 
muze zal niets tekortkomen; integendeel: het ongeluk 
levert me zelfs nog voordeel op.’ – ‘Dat kan niet!’ – ‘O, 
jawel.’ – ‘Nou, als dat zo is – alleen ik geloof je op je 
woord – laten we die dwarsligger dan alle mogelijke eer 
bewijzen.’  
 Terwijl dit in het slot gebeurde, had onze quasi-ge-
vangene, die zich niet zo druk maakte over de afloop 
van de zaak, geruime tijd zitten schrijven. Maar omdat 
niemand zich liet zien, begon hij heen en weer te ijsbe-
ren; bovendien kwam er een dringende boodschap uit 
de herberg dat het eten allang klaarstond en of hij met-
een wilde komen: de postiljon had haast. Daarom 
zocht hij zijn spullen bij elkaar en wilde zonder meer 
weggaan, toen de beide heren voor het prieel versche-
nen.  
 De graaf begroette hem bijna als een oude bekende, 
levendig met zijn stentorstem, gaf hem geen kans om 
zich te verontschuldigen, maar zei meteen dat hij het 
echtpaar vanmiddag en vanavond graag in familiekring 
wilde ontvangen.  
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 ‘Beste maestro, u bent bij ons zo bekend, dat ik wel 
kan zeggen dat de naam Mozart nergens vaker en en-
thousiaster genoemd wordt dan hier. Mijn nicht zingt 
en speelt, ze zit bijna de hele dag achter de vleugel, 
kent uw werken uit haar hoofd en wil niets liever dan u 
een keer van dichterbij zien dan afgelopen winter op 
een van uw concerten. Omdat we binnenkort een paar 
weken naar Wenen gaan, was haar door familie een uit-
nodiging beloofd bij vorst Galitzin, waar u vaker te 
vinden bent. Maar nu gaat u naar Praag, u zult niet zo 
gauw terugkomen en God weet of u op de terugweg 
langs ons komt. Neemt u vandaag en morgen een dag 
rust! De koets sturen we straks naar huis en als u het 
goedvindt zorg ik voor de verdere reis.’  
 De componist, die in dergelijke gevallen al gauw 
tienmaal meer aan vriendschap en genoegen offerde 
dan hier gevraagd werd, bedacht zich niet lang; hij zeg-
de graag een halve dag toe, maar moest morgen wel 
heel vroeg op doorreis. Graaf Max vroeg of hij madame 
Mozart af mocht halen en in de herberg al het nodige 
mocht regelen. Hij ging weg en een rijtuig moest hem 
op de voet volgen.  
 Over die jonge man merken we terloops op dat hij 
met een van vader en moeder geërfde opgewektheid 
verbond met talent en liefde voor kunsten en weten-
schappen en zonder ware liefde voor het leger als offi-
cier toch uitblonk door kennis en goede manieren. Hij 
was een kenner van de Franse literatuur en werd in een 
tijd dat Duitse verzen in de betere kringen niet in hoog 
aanzien stonden toch geprezen om een ongewoon poë-
tisch gemak in zijn moedertaal volgens goede voorbeel-
den, die hij vond bij Hagedorn, Götz en anderen. Van-
daag had hij, zoals we al vernamen, een bijzonder pret-
tige aanleiding om zijn talent te gebruiken.  
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 Hij trof madame Mozart, die met de dochter van de 
waard zat te praten, aan de gedekte tafel, waar ze alvast 
een bord soep besteld had. Ze was al zo gewend aan 
ongewone incidenten, aan impulsieve sprongen van 
haar man dat ze niet van haar stuk raakte door de ver-
schijning en de opdracht van de jonge officier. Met on-
geveinsde vrolijkheid, vlot en bezonnen, besprak en re-
gelde ze meteen al het nodige zelf. Er werd overgela-
den en betaald en de postiljon kon gaan; zonder al te 
veel angst over haar kleding maakte ze zich gereed en 
reed met haar begeleider welgemoed naar het slot, niet 
vermoedend op wat voor vreemde manier haar man 
daar binnengekomen was.  
 Die had het daar intussen heel prettig en vermaakte 
zich best. Na korte tijd zag hij Eugenie en haar verloof-
de; een fleurige, heel bevallige en innige jonge vrouw. 
Ze was blond en slank en feestelijk gekleed in glanzen-
de karmozijnrode zijde, afgewerkt met kostbare kant 
en met om haar hoofd een witte band met fraaie parels. 
De baron, die niet veel ouder was dan zij en een open 
en zachtmoedig karakter had, leek haar in elk opzicht 
waard.  
 Het initiatief tot het gesprek kwam, bijna al te vrij-
moedig, van de goede, geestige heer des huizes met 
zijn nogal luide manier van praten, doorspekt met 
grappen en anekdotes. Er werden verfrissingen geser-
veerd, die onze reiziger beslist niet afsloeg.  
 Iemand had de vleugel opengemaakt, Le nozze di Fi-
garo lag opengeslagen en de jonge vrouw maakte aan-
stalten om de aria te zingen van Susanna in de tuinscè-
ne waar we de geest van de zoete hartstocht in stromen 
inademen als de kruidige, zomerse avondlucht. De lich-
te blos op Eugenies wangen week twee ademtochten 
lang voor uiterste bleekheid, maar met de eerste toon, 
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die welluidend over haar lippen kwam, viel alle beklem-
ming van haar af. Ze bleef glimlachend en zeker op de 
hoge golf en het gevoel van dit moment, dat de rest 
van haar leven misschien wel ongeëvenaard zou blij-
ven, maakte haar terecht enthousiast.  
 Mozart was duidelijk verrast. Toen ze klaar was, ging 
hij naar haar toe en begon uit de grond van zijn hart: 
‘Wat moet ik zeggen, lieve kind, hier, waar het is als 
met de lieve zon, die zich het beste zelf prijst, omdat 
iedereen zich prettig bij haar voelt? Bij dat zingen voelt 
je ziel zich als een kindje in bad: het lacht en is ver-
baasd en weet niets beters in de wereld. En neem maar 
van me aan dat het mij in Wenen niet elke dag over-
komt dat ik mezelf zo zuiver, onopgesmukt en warm, 
ja, dat ik zo helemaal mezelf te horen krijg.’ – Daarmee 
nam hij haar hand en kuste die hartelijk. De grote be-
minnelijkheid en goedheid en zeker ook het eervolle 
oordeel over haar talent zorgde bij Eugenie voor een 
onweerstaanbare ontroering, die een lichte duizeling 
leek, en de tranen sprongen opeens in haar ogen.  
 Hier kwam madame Mozart binnen en meteen ver-
schenen er nieuwe gasten, die verwacht waren: een ver-
wante baron uit de buurt met zijn familie, onder wie 
een dochter, Franziska, die al sinds haar kinderjaren in-
tiem met Eugenie bevriend was en zich hier thuis voel-
de.  
 Ze hadden elkaar begroet, omhelsd, gelukgewenst 
en de twee Weense gasten voorgesteld, en Mozart ging 
achter de vleugel zitten. Hij speelde een deel uit een ei-
gen concert, dat Eugenie juist aan het studeren was.  
 Het effect van zo’n voordracht in zo’n kleine kring 
verschilt natuurlijk van een voordracht in het openbaar 
door de oneindige voldoening door het directe contact 
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met de persoon van de kunstenaar en zijn genie binnen 
de vier vertrouwde huiselijke muren.  
 Het was een van die schitterende stukken waarin de 
pure schoonheid een keer als uit een gril vrijwillig in 
dienst treedt van de elegantie, maar zo dat ze zich, als 
het ware slechts verhuld in die meer willekeurig spelen-
de vormen en verstopt achter een heleboel verblinden-
de lichten, maar in elke beweging haar eigen adel ver-
raadt en royaal omspringt met een heerlijk pathos.  
 De gravin maakte de opmerking dat de meeste toe-
hoorders en misschien ook Eugenie zelf ondanks de 
hooggespannen aandacht en alle plechtige stilte tijdens 
een betoverend spel, toch sterk verdeeld waren tussen 
oog en oor. Bij het willekeurig kijken naar de compo-
nist, zijn eenvoudige en bijna stijve lichaamshouding, 
zijn goedmoedige gezicht, de ronde beweging van die 
kleine handen was het ook zeker niet zo makkelijk om 
de duizendvoudig opborrelende gedachten over de 
wonderman te weerstaan.  
 Tegen madame Mozart zei de graaf, nadat Mozart op-
gestaan was: ‘Wat hebben koningen en keizers het 
goed tegenover beroemde kunstenaars, wanneer het er-
om gaat de lof van een kenner precies te formuleren, 
wat niet iedereen makkelijk afgaat! Alles klinkt in zo’n 
mond nu eenmaal uniek en buitengewoon. Wat kun-
nen ze zich niet veroorloven, en hoe makkelijk is het 
bijvoorbeeld om vlak achter de stoel van uw man bij 
het slotakkoord van een briljante fantasie de beschei-
den, klassieke man een schouderklopje te geven en te 
zeggen: “Je bent een geweldenaar, beste Mozart!” Het 
is nog niet gezegd of het gaat als een lopend vuurtje 
door de zaal: “Wat zei hij?” – “Dat hij een geweldenaar 
is!” En alles wat fiedelt, falsetteert en componeert is 
buiten zichzelf van dat éne woord; kortom: het is de 
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grote stijl, de familiaire keizerlijke stijl, de onnavolgbare 
stijl waarom ik de Josephs en de Friedrichs altijd heb 
benijd, en dan nooit meer dan dit moment, nu ik wan-
hopig ben dat ik van andere geestrijke munt toevallig 
geen duit in al mijn zakken vind.’ De manier waarop de 
herder dat zei, was wel innemend en nodigde ontegen-
zeglijk uit tot lachen.  
 Maar op uitnodiging van de vrouw des huizes begaf 
het gezelschap zich nu naar de versierde, ronde eetsa-
lon, waar de binnenkomers een feestelijke bloemen-
geur en een koelere, eetlustbevorderende lucht tege-
moet woei.  
 Iedereen ging op zijn zorgvuldig aangewezen plaats 
zitten en de voorname gast zat tegenover het bruids-
paar. Aan de ene kant had hij een kleine, oudere dame, 
een ongetrouwde tante van Franziska, en aan de andere 
kant de jonge, bekoorlijke nicht zelf, die zich al gauw 
bijzonder wist te onderscheiden door geestigheid en 
opgewektheid. Mevrouw Constanze kwam te zitten 
tussen de heer des huizes en haar vriendelijke leidsman, 
de luitenant; de anderen namen plaats en zo zaten ze 
met zijn elven helemaal door elkaar aan de tafel, waar-
van de verste kant leeg bleef. Daar stonden in het mid-
den twee enorme, porseleinen pièces de milieu met be-
schilderde figuren die brede schalen vol natuurlijke 
vruchten en bloemen boven hun hoofd hielden. Aan 
de muren van de zaal hingen rijke festons. Wat er ver-
der nog was of langzamerhand volgde, leek de voor-
bode van een uitgebreide smulpartij. Deels op tafel, 
tussen schotels en schalen, en deels vanaf de serveerta-
fel op de achtergrond stonden allerlei edele dranken te 
blinken van diepdonkerrood tot gelig wit waarvan het 
vrolijke schuim gewoonlijk pas de tweede helft van een 
feest bekroont.  
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 Tot dan toe bewoog het gesprek, dat van verschil-
lende kanten even levendig werd onderhouden, zich in 
alle richtingen. Maar omdat de graaf meteen aan het 
begin vage en nu steeds explicietere toespelingen 
maakte op Mozarts tuinavontuurtje, zodat sommigen 
in hun vuistje lachten en anderen ernaar moesten gis-
sen wat hij bedoelde, nam onze vriend het woord.  
 ‘Ik zal in godsnaam maar opbiechten,’ begon hij, 
‘hoe ik eigenlijk heb kennisgemaakt met deze edele fa-
milie. Mijn rol is niet iets om trots op te zijn en het 
scheelde maar weinig of ik zat hier niet vergenoegd te 
tafelen, maar in een afgelegen arrestantenhoekje van 
het grafelijke slot met een lege maag de spinnenweb-
ben aan de muur te bekijken.’  
 ‘O ja?’ riep mevrouw Mozart, ‘dan krijg ik veel 
moois te horen!’  
 Nu beschreef hij eerst uitvoerig hoe hij in Das Weiße 
Roß zijn vrouw had achtergelaten, de wandeling in het 
park, het ongunstige gesternte in het prieel, de kwestie 
met de tuinpolitie, kortom: ongeveer wat we al weten, 
en hij gaf alles prijs met grote trouwhartigheid en tot 
groot plezier van de toehoorders. Ze bleven lachen en 
zelfs de gematigde Eugenie hield zich niet in en schud-
de werkelijk van het lachen.  
 ‘Nou,’ vervolgde hij, ‘als iets goed uitkomt, laat de 
mensen dan maar praten! En dit komt mij goed uit, dat 
zult u wel zien. Maar luistert u vooral hoe een oude on-
nozelaar zich zo kon vergissen. Er speelde een jeugd-
herinnering mee.  
 In de lente van 1770 maakte ik als jongetje van der-
tien met mijn vader een reis naar Italië. We gingen van 
Rome naar Napels. Ik had twee keer in het conservato-
rium en een paar keer ergens anders gespeeld. De adel 
en de geestelijkheid bewezen ons veel goede diensten 
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en we werden vooral begeleid door een abbate, die bij 
ons in de gunst probeerde te komen als kenner en die 
trouwens een belangrijke functie had aan het hof. De 
dag voor ons vertrek bracht hij ons en een paar andere 
heren naar een koninklijke tuin, de Villa reale, aan een 
prachtige weg aan zee, waar een troep Siciliaanse com-
medianti optrad – figli di Nettuno was een van de mooie 
namen die ze zichzelf gaven. Met veel voorname toe-
schouwers, onder wie zelfs de jonge, beminnelijke ko-
ningin Carolina en twee prinsessen, zaten we op een 
lange rij banken in de schaduw van een tentachtige ga-
lerij, waar beneden aan de muur de golven kabbelden. 
De zee met zijn veelkleurige strepen weerspiegelde 
prachtig de zonnige, blauwe lucht. Recht voor ons had-
den we de Vesuvius en links glansde, zacht gewelfd, 
een prachtige kust.  
 Het eerste gedeelte van de spelen was voorbij; het 
werd uitgevoerd op de droge planken van een soort 
vlot, dat op het water lag, en stelde niet veel voor, maar 
het tweede en mooiste deel bestond uit allemaal scènes 
met schippers, zwemmers en duikers en dat heb ik met 
alle details goed onthouden.  
 Uit tegengestelde richtingen naderden twee sierlijke, 
heel lichtgebouwde barken, die blijkbaar allebei een 
pleziertochtje maakten. De grootste van de twee had 
een afdak en naast de roeibanken een dunne mast en 
een zeil, ook prachtig beschilderd, en een vergulde 
boeg. Vijf knappe jongens met nauwelijks kleren aan 
en zo te zien blote armen, borst en benen, waren bezig 
met het roer en maakten daarnaast plezier met even-
veel leuke meisjes, hun geliefden. Een van hen, die 
midden op het afdak bloemenkransen zat te vlechten, 
viel op door haar figuur en schoonheid en mooie kle-
ren. De anderen dienden haar gewillig, spanden boven 
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haar een doek tegen de zon en reikten haar de bloemen 
aan uit de mand. Aan haar voeten zat een meisje met 
een fluit, die de zang van de anderen met haar heldere 
tonen ondersteunde. Ook die schoonheid had een ei-
gen beschermer, maar die twee waren nogal onverschil-
lig tegenover elkaar en de minnaar leek me haast een 
beetje ruw.  
 Intussen was de andere, simpelere boot naderbij ge-
komen. Daar zag je alleen jonge mannen. Terwijl de 
andere jongens hoogrood droegen, was de kleur van 
deze jongens zeegroen. Ze waren verbaasd bij het zien 
van de lieftallige kinderen, zwaaiden en lieten merken 
dat ze wel kennis wilden maken. Daarop nam de opge-
wektste een roos van haar boezem en hield die plagerig 
omhoog, alsof ze wou vragen of zulke gaven wel op 
hun plaats waren, waarop de andere kant overal rea-
geerde met ondubbelzinnige gebaren. De roden keken 
minachtend en duister, maar konden niks doen, toen 
verschillende meisjes afspraken de arme drommels ten-
minste iets toe te werpen tegen de honger en de dorst. 
Er stond een mand vol sinaasappels op de bodem; 
waarschijnlijk waren het alleen maar gele ballen, dus 
namaakvruchten. En nu begon er een verrukkelijk 
schouwspel, begeleid door de muziek op de oever.  
 Een van de meisjes begon en gooide eerst nog losjes 
een paar pomeransen, die daar even makkelijk werden 
opgevangen, maar meteen terugkwamen; zo ging het 
heen en weer en doordat er steeds meer meisjes mee-
hielpen, vlogen er al gauw zo’n dozijn pomeransen 
heen en weer. Het mooie meisje in het midden deed 
niet mee met het gevecht, maar zat op haar bankje heel 
nieuwsgierig toe te kijken. We konden de handigheid 
aan beide kanten niet genoeg bewonderen. De boten 
draaiden op een afstand van zo’n dertig pas langzaam 
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om elkaar heen en keerden elkaar nu eens de hele zij-
kant toe en dan weer scheef de halve voorsteven; er 
waren de hele tijd bijna vierentwintig ballen in de lucht, 
maar in je verwarring leken het er veel meer. Soms ont-
stond er een echt kruisvuur, vaak gingen ze met een 
grote boog omhoog en omlaag; zelden ging er iets mis 
en het was of ze door een aantrekkingkracht vanzelf in 
de open handen vielen.  
 Even aangenaam als het oog beziggehouden werd, 
klonken daarnaast de melodieën in het oor: Siciliaanse 
wijsjes, dansen, saltarelli, canzoni a ballo en een heel 
quodlibet, als een guirlande aaneengeregen. De jongste 
prinses, een mooi en onbevangen meisje, ongeveer van 
mijn leeftijd, knikte met haar hoofd heel lief de maat; 
ik zie nog haar glimlach en de lange wimpers van haar 
ogen.  
 Misschien mag ik nu in het kort nog het verloop 
vertellen van de klucht, al doet die voor mij verder niks 
ter zake! Iets leukers is niet gauw te bedenken. Terwijl 
de schermutseling langzamerhand ophield en er nog 
maar een enkele keer gegooid werd, terwijl de meisjes 
hun gouden appels bijeenraapten en teruglegden in de 
mand, had verderop een jongen spelenderwijs een 
breed, groen net gepakt en korte tijd onder water ge-
houden; hij haalde het op en tot verbazing van ieder-
een lag er een grote, blauw-, groen- en goudglanzende 
vis in. De dichtstbijzijnden sprongen er ijverig op af 
om hem eruit te halen en daarop gleed hij uit hun han-
den, alsof het werkelijk een levende vis was, en viel in 
zee. Dat was afgesproken werk om de roden te mislei-
den en uit de boot te lokken. Die leken wel betoverd 
door het wonder, maar zodra ze merkten dat het beest 
niet onder wilde duiken, maar telkens aan de opper-
vlakte speelde, aarzelden ze geen moment om allemaal 
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in zee te springen, ook de groenen, en zo zag je twaalf 
handige, welgevormde zwemmers, die de vluchtende 
vis probeerden te pakken, terwijl die op de golven dar-
telde, minutenlang onder water verdween, nu eens hier 
en dan weer daar en bij de een tussen zijn benen en bij 
de ander tussen zijn kin en borst weer opdook. Net 
toen de roden hem driftig probeerden te vangen, rook 
de andere partij zijn kans en klom bliksemsnel in de 
vreemde boot, die helemaal overgelaten was aan de 
meisjes, die luid zaten te gillen. De knapste jongen, die 
eruitzag als een jonge god, vloog met een stralend ge-
zicht van blijdschap op het mooiste meisje af, omhels-
de en kuste haar, terwijl ze helemaal niet meegilde met 
de anderen en haar armen ook vurig om de jongen 
sloeg, die ze goed kende. De bedrogen groep kwam 
wel gauw aanzwemmen, maar werd met roeiriemen en 
wapens van boord gehouden. Hun vergeefse woede, 
het angstige geschreeuw van de meisjes, het geweldda-
dige verzet van sommigen, hun soebatten en smeken, 
bijna verstikt door het overige alarm, het water en de 
muziek, die plotseling van karakter veranderd was – 
het tartte elke beschrijving en de toeschouwers waren 
laaiend enthousiast.  
 Op dat moment ontplooide zich het tot dan toe los-
jes opgerolde zeil: er kwam een blozende jongen uit te-
voorschijn met zilveren vleugels, pijl en boog en een 
pijlkoker, en in een sierlijke houding zweefde hij losjes 
op de steng. De riemen kwamen allemaal al in actie en 
het zeil bolde, maar geweldiger dan die twee dingen 
leek de aanwezigheid van de god met zijn heftige geba-
ren om het schip voort te jagen, zodanig dat de bijna 
ademloos najagende zwemmers, van wie er een de gou-
den vis met zijn linkerhand hoog boven zijn hoofd 
hield, de hoop al gauw opgaven en uitgeput hun toe-
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vlucht moesten nemen tot de verlaten boot. Ondertus-
sen hadden de groenen een bebost schiereilandje be-
reikt, waar onverwachts een flinke boot met gewapen-
de kameraden in een hinderlaag lag. Gezien de dreiging 
hees het groepje een witte vlag om te laten zien dat ze 
vreedzaam wilden onderhandelen. Aangemoedigd door 
eenzelfde signaal van de andere kant voeren ze naar die 
aanlegplaats, en al gauw zag je daar de goede meisjes, 
behalve de een die per se wilde blijven, vergenoegd 
met hun minnaars hun eigen boot op gaan. – Daarmee 
was de komedie afgelopen.  
 ‘Volgens mij,’ fluisterde Eugenie met stralende ogen 
tegen de baron in een pauze waarin iedereen instem-
mend over het verhaal sprak, ‘we kregen hier van begin 
tot eind het beeld van een symfonie en bovendien een 
perfecte gelijkenis van Mozarts geest zelf in al zijn vro-
lijkheid! Waar of niet? Zit al dat elegante van Figaro er 
niet in?’  
 De bruidegom wilde juist haar opmerking doorge-
ven aan de componist, toen die verderging.  
 ‘Het is nu zeventien jaar geleden dat ik in Italië was. 
Wie het ooit gezien heeft, vooral Napels, denkt er niet 
zijn hele leven aan? Als stond hij net als ik nog half in 
de kinderschoenen! Maar zo levendig als vandaag in uw 
tuin is de laatste mooie avond aan de golf van Napels 
haast nog nooit weer bij me opgekomen. Als ik mijn 
ogen dichtdeed – heel duidelijk, licht en helder, de laat-
ste sluier wegblazend, lag de hemelse omgeving voor 
me! De zee en de kust, de berg en de stad, de bonte 
mensenmenigte aan de oever en daarna het wonder-
baarlijke spel van al die ballen! Ik dacht weer dezelfde 
muziek in mijn oren te hebben, een hele rozenkrans 
van vrolijke melodieën trok er in gedachten voorbij. 
Vreemde dingen en eigen dingen, Krethi en Plethi, in 
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voortdurende afwisseling. Er komt zomaar een dans-
wijsje op, zesachtstenmaat, volkomen nieuw voor me. 
– Wacht even, dacht ik, wat is hier aan de hand? Dat 
lijkt een verdraaid leuk ding! Ik kijk beter – verdomd! 
Maar dat is Masetto, dat is Zerlina!’ –  
 Hij lachte naar madame Mozart, die hem meteen be-
greep.  
 ‘Het zit gewoon zo,’ vervolgde hij. ‘In mijn eerste 
bedrijf was er nog een klein, licht nummer niet inge-
vuld, een duet met koor op een landelijke bruiloft. 
Twee maanden geleden namelijk, toen dat stuk aan de 
beurt was, lukte het niet meteen. Een wijsje, eenvoudig 
en kinderlijk en vol vrolijkheid, een verse corsage met 
een lint op de boezem van het meisje, zoiets moest het 
zijn. Omdat je echt nooit iets mag afdwingen en omdat 
zulke kleinigheden vaak vanzelf ontstaan, ging ik door 
en keek er later bij het grotere werk nauwelijks meer 
naar om. Vandaag in het rijtuig, vlak voor we het dorp 
in reden, moest ik heel vluchtig denken aan de tekst, 
maar er gebeurde verder niks, tenminste niet dat ik 
weet. Genoeg, een uurtje later, in het prieel bij de bron, 
vang ik een motief op dat ik op een ander moment en 
op een andere manier niet beter had kunnen bedenken. 
Je hebt in de kunst soms bijzondere ervaringen, maar 
zoiets is me nog nooit overkomen. Want een melodie, 
die het vers als het ware op het lijf geschreven is – 
maar om niet op de zaak vooruit te lopen, zover zijn 
we immers nog niet, de vogel stak zijn kopje pas uit het 
ei, en ter plekke begon ik hem helemaal uit te pellen. 
Daarbij had ik Zerlina’s dans levendig voor ogen en op 
een wonderlijke manier speelde tegelijk het lachende 
landschap aan de golf van Napels mee. Ik hoorde de 
afwisselende stemmen van het bruidspaar, de jongens 
en meisjes in koor.’  
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 Hier kwinkeleerde Mozart heel vrolijk het begin van 
het liedje:  
 

Giovinette, che fatte all’ amore, che fatte all’ amore,  
Non lasciate, che passi l’età, che passi l’età, che passi l’età!  
Se nel seno vi bulica il core, vi bulica il core,  
Il remedio vedete lo quà! La la la! La la la!  
Che piacer, che piacer che sarà!  
Ah la la! Ah la la enzovoort.  

 
Lieve zusters, voor liefde geboren,  
Gebruik van de jeugd toch de bloeiende tijd!  
Ben je bedroefd, in verlangen verloren,  
Amor is altijd tot helpen bereid.  
Tralala!  
Wat een vreugde ontvang je weldra! Enzovoort.  

 
‘Ondertussen hadden mijn handen het grote onheil 
aangericht. De Nemesis loerde al bij de heg en stapte 
nu naar voren in de persoon van de verschrikkelijke 
man in het gegalonneerde blauwe uniform. Een uit-
barsting van de Vesuvius, als die toen in werkelijkheid 
op die goddelijke avond aan zee de toeschouwers en 
acteurs, de hele heerlijkheid van Parthenope met een 
zwarte asregen overdekt had, was bij God geen onver-
wachtere en verschrikkelijkere catastrofe geweest. Sa-
tan! Zo had iemand me nog nooit het vuur aan de 
schenen gelegd. Een gezicht als van een standbeeld – 
zo’n beetje als van de wrede Romeinse keizer Tiberius! 
Als de dienaar er zo uitziet, dacht ik toen hij weg was, 
hoe ziet Zijne Genade zelf er dan uit? Maar om eerlijk 
te zijn rekende ik al op de bescherming van de dames, 
en dat niet zomaar. Want mijn vrouwtje, van nature 
een beetje nieuwsgierig, kreeg in de herberg van de dik-
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ke vrouw alle geheimen van de adellijke familie te ho-
ren, waar ik bij was...’  
 Hier moest madame Mozart hem wel in de rede val-
len en hem er dringend aan herinneren dat hij daar juist 
naar had gevraagd; er ontstond een vrolijk gekibbel 
tussen man en vrouw dat aanleiding gaf tot veel hilari-
teit. – ‘Goed,’ zei hij, ‘kortom: ik hoorde vaag iets over 
een lieve pleegdochter, een bruid, heel knap en ook de 
goedheid zelf en zingend als een engel. Per Dio! dacht 
ik opeens, dat helpt je uit de brand! Je gaat meteen zit-
ten, schrijft het liedje op, voor zover het gaat, vertelt 
eerlijk wat voor doms je hebt gedaan, en het is een 
goede grap. Zo gezegd, zo gedaan. Ik had tijd genoeg 
en ook nog een blanco velletje groengelinieerd papier. 
– En hier is het resultaat! Ik leg het in die mooie han-
den, een spontaan bruidslied, als u wilt.’  
 Zo reikte hij zijn fraai geschreven vel muziek over 
de tafel aan Eugenie, maar de hand van haar oom was 
de hare voor, hij pakte het weg en riep: ‘Nog even ge-
duld, mijn kind!’  
 Op zijn wenk gingen de openslaande deuren van de 
salon wijd open en er verschenen enkele dienaren, die 
de noodlottige pomeransboom keurig en geruisloos de 
zaal in droegen en aan de andere kant van de tafel op 
een bank zetten; tegelijk werden er links en rechts twee 
slanke mirteboompjes neergezet. Een op de stam van 
de sinaasappelboom bevestigde inscriptie gaf aan dat 
hij eigendom was van de bruid, maar vooraan op het 
mos stond, bedekt door een servet, een porseleinen 
bord dat, toen ze de doek weghaalden, een doorgesne-
den sinaasappel toonde, waarnaast de oom met een on-
deugende blik het autograaf van de maestro stak. Daar-
over ontstond een algemeen gejuich, dat maar niet op-
hield.  
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 ‘Ik denk zelfs,’ zei de gravin, ‘dat Eugenie nog niet 
eens weet wat er eigenlijk voor haar staat. Ze kent haar 
oude lieveling niet terug in zijn nieuwe bloei en vruch-
tenweelde.’  
 Ontzet en ongelovig keek de jonge vrouw nu eens 
naar de boom en dan weer naar haar oom. ‘Hoe be-
staat het,’ zei ze. ‘Ik wist wel dat hij niet meer te redden 
was.’  
 ‘Dus jij denkt,’ zei haar oom, ‘dat ze zomaar een sur-
rogaat voor je uitgezocht hebben? Dat zou een mooie 
boel zijn! Nee, kijk maar – ik moet het net zo doen als 
het altijd in een komedie gaat, wanneer de doodge-
waande zoons of broers zich legitimeren met hun moe-
dervlekken en littekens. Kijk eens naar die uitwas! En 
hier naar die barst in de stam, die heb je vast honderd 
keer gezien. Nou, is hij het of is hij het niet?’ – Twijfe-
len kon ze niet meer; haar verbazing, haar ontroering 
en vreugde waren niet te beschrijven.  
 Voor de familie was er aan deze boom een meer dan 
honderdjarige herinnering verbonden aan een voortref-
felijke vrouw, die het verdient dat we hier enige aan-
dacht aan haar schenken.  
 De grootvader van de oom, die veel roem had ge-
oogst door zijn verdiensten als diplomaat in het Ween-
se kabinet en het vertrouwen had genoten van twee 
opeenvolgende regeerders, beschikte binnen zijn eigen 
familie niet minder gelukkig over een voortreffelijke 
echtgenote, Renate Leonore. Door haar herhaaldelijke 
verblijf in Frankrijk kwam ze vaak in contact met het 
schitterende hof van Lodewijk XIV en met de belang-
rijkste mannen en vrouwen van die opmerkelijke peri-
ode. Ondanks haar onbevangen deelname aan die 
voortdurende wisseling van het spiritueelste levensge-
not verloochende ze in woorden en daden op geen en-
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kele manier de aangeboren Duitse rechtschapenheid en 
morele strengheid, die onmiskenbaar bleek uit de nog 
aanwezige portretten van de gravin. Juist door die ma-
nier van denken voerde ze in die gemeenschap een 
speciale, naïeve oppositie en haar nagelaten briefwisse-
ling vertoont veel sporen van de vrijmoedigheid en de 
dappere strijdvaardigheid waarmee de originele vrouw 
in zowel geloofszaken, literatuur als politiek of wat dan 
ook haar gezonde principes en meningen verdedigde 
en de zwakke punten van de maatschappij wist aan te 
vallen, zonder ook maar de minste ergernis te wekken. 
Haar levendige belangstelling voor alle mensen die ze 
kon ontmoeten in het huis van een Ninon, de eigenlij-
ke broedplaats van de fijnste eruditie, was van dien 
aard dat die heel goed samenging met de hooggestem-
de vriendschap met een van de edelste dames van die 
tijd, madame de Sévigné. Naast veel aan haar gerichte 
lichtzinnige grappen van Chapelle, door de dichter ei-
genhandig gekrabbeld op bladen omzoomd door zilve-
ren bloempjes, waren er na haar dood in een ebben-
houten kistje de liefdevolste brieven te vinden van de 
markiezin en haar dochters aan de eerlijke vriendin uit 
Oostenrijk.  
 Het was dan ook madame de Sévigné van wie ze op 
een dag, bij een feest in het Trianon, op het tuinterras 
de bloeiende sinaasappeltak ontving, die ze meteen op 
goed geluk in een pot zette en mee naar Duitsland 
nam, nadat hij gelukkig wortel had geschoten.  
 Wel vijfentwintig jaar groeide het boompje allengs 
onder haar ogen en werd later door kinderen en klein-
kinderen uiterst zorgvuldig behandeld. Het kon behal-
ve met zijn persoonlijke waarden gelden als levend 
symbool van de verfijnde bekoringen van een bijna 
verafgode tijd, waarin wij tegenwoordig weinig lovens-
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waardigs kunnen ontdekken en die al een rampzalige 
toekomst in zich droeg waarvan het wereldschokkende 
begin op het moment van ons onschuldige verhaal niet 
lang op zich liet wachten.  
 De meeste liefde wijdde Eugenie aan de nalaten-
schap van haar waardige voorouder en daarom liet haar 
oom vaak merken dat die nalatenschap waarschijnlijk 
ooit in haar handen zou overgaan. Des te pijnlijker was 
het dan ook voor de jonge vrouw, toen de boom in de 
lente van vorig jaar, terwijl ze niet hier was, begon te 
treuren met gele bladeren en veel afgestorven takken. 
Omdat er geen duidelijke oorzaak van zijn verval te 
ontdekken was en omdat geen middel aansloeg, gaf de 
tuinman hem al gauw op, hoewel de boom naar zijn 
aard makkelijk twee of drie keer zo oud kon worden. 
Maar de graaf liet hem op advies van een kenner uit de 
buurt volgens een vreemd voorschrift, zoals mensen 
van het platteland wel vaker hebben, behandelen in een 
aparte ruimte, en zijn hoop dat hij zijn geliefde nicht 
op een dag kon verrassen met de weer aangesterkte en 
vruchtbare vriend, ging boven verwachting in vervul-
ling. Met bedwongen ongeduld en niet zonder be-
zorgdheid of de vruchten, waarvan sommige op het 
laatst volrijp waren, zo lang aan de takken zouden blij-
ven hangen, wachtte hij even met juichen tot het feest 
van vandaag, en het hoeft geen betoog wat de goede 
man voelde, toen hij moest meemaken dat dat geluk 
nog op het laatste moment door een onbekende werd 
bedorven.  
 De luitenant had al voor het eten gelegenheid ge-
vonden om zijn dichterlijke bijdrage aan de plechtige 
overhandiging op papier te zetten en zijn misschien 
wat al te serieuze verzen zoveel mogelijk aan te passen 
door een veranderd slot. Hij haalde nu zijn papier te-
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voorschijn en nadat hij opgestaan was en zich tot zijn 
nicht gewend had, las hij het voor. De inhoud van de 
coupletten was kort samengevat:  
 Een nakomeling van de veelgeprezen boom van de 
Hesperiden, die ooit op een eiland in het westen, in de 
tuin van Juno ontsproten was als bruiloftsgeschenk 
voor haar van Moeder Aarde, en die bewaakt werd 
door de drie melodische nimfen, had zo’n bestemming 
altijd gewenst en gehoopt, toen de gewoonte om een 
prachtige bruid met een soortgenoot van hem te ver-
blijden, van de goden ook allang was doorgedrongen 
tot de mensen.  
 Na lang, vergeefs wachten lijkt eindelijk de jonge 
vrouw gevonden op wie hij zijn blikken mag vestigen. 
Zij gaat in op zijn avances en is vaak bij hem. Maar de 
muzische laurier, zijn trotse buur aan de rand van de 
bron, is jaloers geworden en dreigt de artistieke schone 
haar gevoel voor de liefde van de mannen af te nemen. 
De mirte troost hem vergeefs en leert hem geduld door 
haar eigen voorbeeld, maar op het laatst is het de 
voortdurende aanwezigheid van de liefste, die zijn 
woede aanwakkert en hem na een kort ziekbed fataal 
wordt.  
 De zomer brengt brengt haar terug met een gerust-
gesteld gemoed. Het dorp, het slot en de tuin, alles 
ontvangt haar, dol van vreugde. Rozen en lelies in volle 
glans kijken verrukt en beschaamd naar haar op, geluk 
wensen struiken en bomen haar toe, maar voor één, 
helaas de edelste, komt ze te laat. Ze vindt zijn kroon 
verdord, haar vingers betasten de levenloze stam en de 
ritselende punten van zijn takken. Hij kent en ziet zijn 
verzorgster nooit. Hoe huilt ze, hoe stromen haar te-
dere klachten!  
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 Van ver verneemt Apollo de stem van zijn dochter. 
Hij komt naar haar toe en ziet vol medelijden hoe ze 
lijdt. Al gauw raakt hij de boom aan met zijn helende 
handen, zodat de boom inwendig beeft, het opge-
droogde sap in zijn bast geweldig aanzwelt en zodat er 
al jong loof ontspruit en hier en daar al een kostelijke 
weelde van witte bloemen ontluikt. Ja – want wat ver-
mochten de hemelgoden niet? – er groeien mooi ronde 
vruchten, driemaal drie, het aantal zusters; ze groeien 
en groeien en verwisselen hun kinderlijke groen zien-
derogen met de kleur van het goud.  
 Phoebus – zo eindigde het gedicht –  
 

Phoebus hertelt steeds de stukken,  
Zijn genoegen is gegrond,  
En op zek’re ogenblikken  
Loopt het water in zijn mond.  
 
Lachend neemt de god der tonen  
Een stuk van de lekkernij:  
‘Dit stuk is, lieflijke schone,  
Voor Amor en allebei!’  

 
De dichter oogstte een ovatie en de barokke wending 
die de algehele indruk van het werkelijk gevoelvolle ge-
heel volkomen teniet deed werd hem vergeven.  
 Nadat Francisca’s gevatheid al verscheidene keren in 
beweging was gezet, nu eens door de heer des huizes 
en dan weer door Mozart, liep ze nu vlug weg, alsof ze 
aan iets herinnerd was, en kwam terug met een bruine, 
Engelse kopergravure van groot formaat, die bijna on-
opgemerkt in een afgelegen kabinet ingelijst achter glas 
hing. ‘Het moet toch waar zijn wat ik altijd gehoord 
heb,’ riep ze, terwijl ze de prent aan het eind van de ta-
fel zette, ‘dat er niets nieuws onder de zon is! Hier een 
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scène uit het gouden tijdperk – en maken we dat niet 
nu pas mee? Ik hoop toch dat Apollo zich herkent in 
deze situatie!’  
 ‘Voortreffelijk!’ zei Max triomfantelijk, ‘daar hebben 
we hem, de mooie god, terwijl hij zich juist diep in ge-
dachten over de heilige bron buigt. En dat is nog niet 
alles – kijk, daar achter in het struikgewas, een oude sa-
ter, die hem bespiedt! Je zou zweren dat Apollo zich 
juist bezint op een al lang vergeten arcadisch dansje dat 
de oude Chiron hem in zijn kinderjaren leerde bij de ci-
ter.’  
 ‘Zo is het en niet anders!’ applaudisseerde Franziska, 
die achter Mozart stond. ‘En,’ vervolgde ze tegen hem, 
‘ziet u ook de tak vol vruchten die zich over de god 
buigt?’  
 ‘Ja, heel goed; dat is de aan hem gewijde olijfboom.’  
 ‘Nee! Dat zijn prachtige sinaasappels! Straks plukt 
hij er in zijn verstrooidheid een!’  
 ‘Liever gezegd,’ riep Mozart, ‘hij gaat die schelmen-
mond straks met duizend kussen sluiten!’ Daarop pakte 
hij haar bij de arm en zwoer haar niet meer los te laten 
tot ze hem haar lippen bood, wat ze dan ook zonder 
veel tegenstribbelen deed.  
 ‘Vertel eens, Max,’ zei de gravin, ‘wat daar onder de 
prent staat!’  
 ‘Het zijn verzen uit een beroemde ode van Horatius. 
De dichter Karl Wilhelm Ramler uit Berlijn heeft kort-
geleden een onovertroffen vertaling van gemaakt. Het 
is vol elan. Hoe mooi is juist die ene passage:  
 

– – – hier, die op zijn schouder  
Geen werkeloze boog draagt!  
Die op zijn Delos het groenende moederbos  
En Patara’s beschaduwde strand bewoont,  
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Die de gouden lokken van zijn hoofd  
In de Kastaliaanse wateren dompelt.’  

 
‘Mooi! Echt mooi!’ zei de graaf, ‘alleen is hier en daar 
uitleg nodig. Bijvoorbeeld: die geen werkeloze boog draagt 
betekent natuurlijk gewoon: die altijd een van de ijve-
rigste violisten was. Maar wat ik zeggen wou: beste 
Mozart, u zaait onkruid tussen twee tedere harten.’  
 ‘Ik hoop van niet – hoezo?’  
 ‘Eugenie benijdt uw vriendin en heeft daar ook alle 
reden voor.’  
 ‘Aha, u hebt mijn zwakke kant ontdekt. Maar wat 
vindt haar bruidegom daarvan?’  
 ‘Eén of twee keer zal ik het door de vingers zien.’  
 ‘Prima, we zullen van de gelegenheid gebruik maken. 
U hoeft ondertussen niet bang te zijn, meneer de ba-
ron; er is geen gevaar, zolang de god hier niet zijn ge-
zicht en zijn lange, gele haren leent. Deed hij dat maar! 
Hij zou ter plekke Mozarts pruik met zijn mooiste lint 
kunnen krijgen.’  
 ‘Dan kan Apollo kijken, lachte Franziska, ‘hoe hij in 
de toekomst zijn nieuwe, Franse haartooi fatsoenlijk in 
de Kastaliaanse wateren dompelt!’  
 Met dit soort grappen namen de vrolijkheid en bal-
dadigheid steeds meer toe. De mannen voelden de wijn 
steeds meer, er werden veel toosts uitgebracht en Mo-
zart kreeg de kans om naar gewoonte in verzen te spre-
ken, waarbij de luitenant zijn evenknie was en ook pa-
pa niet achter wilde blijven; het lukte hem een paar 
keer om verwondering te wekken. Maar zulke dingen 
zijn nauwelijks vast te leggen voor het verhaal; ze kun-
nen eigenlijk niet herhaald worden, omdat juist wat ze 
ter plekke onweerstaanbaar maakt, de goede sfeer, de 
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glans en de jovialiteit van de persoonlijke expressie in 
woord en blik ontbreekt.  
 Er werd onder anderen door de oude juffrouw ter 
ere van de maestro een toost uitgebracht die hem nog 
een heel lange reeks onsterfelijke werken voorspelde. – 
‘À la bonne heure! Ik doe mijn best!’ riep Mozart en 
bracht een stevige toost uit. Daarop begon de graaf 
met luider stemme en een trefzekere intonatie zingend 
te improviseren:  
 

Mogen hem de goden sterken  
Voor de aangename werken –  
 
Max (vervolgend):  
Waarbij steeds een verzen-kneder  
Als Da Ponte of Schikaneder –  

 
Mozart:  
En bij God de componist  
Altijd naar termijnen gist!  
 
Graaf:  
Alles wat er wordt geschreven  
Moet die Italiaanse boef beleven,  
Die Salieri met zijn flair,  
Onze signor Bonbonnnière!  
 
Max:  
Goed, ik geef hem honderd jaren –  
 
Mozart:  
Of hij moet met al zijn waren –  
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Gedrieën con forza:  
Met de duivel mee naar ver,  
Onze monsieur Bonbonnière.  

 
Doordat de graaf zo’n zin in zingen had liep het toeval-
lig ontstane terzet met de herhaling van de laatste vier 
regels uit op een zogenaamde eindige canon, en de tan-
te had genoeg humor of zelfvertrouwen om haar ver-
vallen soprano nuttig in te zetten met allerlei versierin-
gen. Mozart beloofde achteraf die grap volgens de re-
gelen van de kunst speciaal voor het gezelschap uit te 
werken, wat hij later vanuit Wenen ook deed.  
 Eugenie was in stilte allang vertrouwd geraakt met 
haar kleinood uit het prieel van Tiberius; iedereen wil-
de nu het duet horen zingen door de componist en 
haar, en haar oom was blij dat hij in het koor zijn stem 
nog een keer kon laten horen. Daarom stonden ze op 
gingen gauw naar de piano in de grote kamer ernaast.  
 Hoeveel puur plezier het kostelijke stuk nu ook ie-
dereen bezorgde, de inhoud zelf leidde met een snelle 
overgang toch naar het toppunt van gezelligheid, waar 
het niet meer om de muziek op zichzelf ging, en onze 
vriend gaf als eerste het signaal, door achter de piano 
op te springen, naar Franziska toe te gaan en, terwijl 
Max heel bereidwillig de viool pakte, haar over te halen 
tot een sleepdans. De heer des huizes aarzelde niet om 
madame Mozart ten dans te vragen. In een oogwenk 
waren alle verplaatsbare meubels door ijverige dienaren 
weggehaald om ruimte te maken. Langzamerhand 
moest iedereen eraan geloven en de tante vond het he-
lemaal niet erg dat de galante luitenant haar kwam ha-
len voor een menuet, waarin ze veel jonger leek. Toen 
Mozart ten slotte met de bruid de laatste dans danste, 
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maakte hij gebruik van zijn verzekerde recht op haar 
mooie mond.  
 De avond naderde, de zon was bijna onder en het 
werd nu pas aangenaam in de openlucht, en de gravin 
stelde de dames dan ook voor om nog even te genieten 
van de frisse lucht in de tuin. Maar de graaf nodigde de 
heren uit in de biljartkamer, omdat bekend was dat 
Mozart heel graag biljartte. Zo stelden ze twee partijen 
samen en wij volgen de vrouwen.  
 Nadat ze het hoofdpad een paar keer rustig op en 
neer gelopen waren, gingen ze een ronde heuvel op, 
die half omgeven was door hoge wijngaarden, vanwaar 
ze over de velden uitkeken op het dorp en de landweg. 
De laatste stralen van de herfstzon fonkelden roodach-
tig door het wijngaardloof.  
 ‘Is het een idee om hier vertrouwelijk te gaan zitten,’ 
zei de gravin, ‘terwijl madame Mozart misschien iets ver-
telt over zichzelf en haar man?’  
 Dat wilde ze best, en iedereen ging heel gezellig zit-
ten op de in een kring gezette stoelen.  
 ‘Ik wil iets vertellen dat u beslist moet horen, omdat 
het gaat om een grapje dat ik achter de hand houd. Ik 
ben van plan om de bruid van de gravin te vereren met 
een souvenir van bijzondere kwaliteit. Die heeft zo 
weinig te maken met luxe en mode, dat hij alleen maar 
interessant kan zijn door het verhaal erachter.’  
 ‘Wat kan dat zijn, Eugenie?’ zei Franziska. ‘Toch 
minstens de inktpot van een beroemd man.’  
 ‘U zit er niet ver naast! U zult het straks wel zien; de 
schat ligt in de reiskoffer. Ik zal beginnen en als u het 
goed vindt wat uitvoeriger zijn.  
 De vorige winter maakte ik me echt zorgen om Mo-
zarts gezondheid, omdat hij prikkelbaarder was en vaak 
uit zijn humeur en koortsig. In gezelschap was hij soms 
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nog vrolijk, vaak meer dan normaal, terwijl hij thuis 
meestal somber en in zichzelf gekeerd was en zuchtte 
en klaagde. De dokter zei: dieet, kuren en bewegen bui-
ten de stad. De patiënt gaf niet veel om die goede raad; 
de kuur was ongemakkelijk, tijdrovend en paste hele-
maal niet in zijn dagrooster. Nu legde de dokter hem 
het vuur na aan de schenen; Mozart kreeg een lang ver-
haal te horen over de menselijke bloedsomloop, over 
de kogeltjes erin, over ademhalen en over flogiston – 
echt ongehoorde dingen; ook hoe de natuur het eten, 
het drinken en de spijsvertering eigenlijk bedoelde, iets 
waar Mozart tot dan toe net zo naïef over dacht als zijn 
zoontje van vijf. De les maakte inderdaad behoorlijk 
veel indruk. De dokter was nog geen halfuur weg of ik 
trof mijn man peinzend, maar met een opgewekt ge-
zicht op zijn kamer, terwijl hij zat te kijken naar een 
stok die hij in een kast met oude spullen had gezocht 
en gelukkig ook gevonden; ik wist niet dat hij zich die 
nog herinnerde. De stok was nog van mijn vader ge-
weest, een mooi ding met een grote knop van lapis la-
zuli. Je zag Mozart nooit met een stok en ik moest la-
chen.  
 “Je ziet,” riep hij, “dat ik er flink tegenaan ga met 
mijn kuur. Ik wil het water drinken, elke dag bewegen 
in de openlucht en daarbij deze stok gebruiken. Er 
kwamen verschillende gedachten bij me op. Het is toch 
niet toevallig, dacht ik, dat andere mensen, bezadigde 
mannen, hun stok niet kunnen missen. Onze buurman 
de zakenman gaat nooit zomaar de straat op om zijn 
peetoom te bezoeken, de stok moet mee. Vakmensen 
en ambtenaren, kantoormensen, handelaars en fatsoen-
lijke mensen die op zondag met hun gezin buiten de 
stad gaan wandelen nemen allemaal hun eerlijke, ver-
trouwde stok mee. Ik heb vooral vaak gezien hoe op 
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de Stephansplatz, een kwartiertje voor de preek en de 
mis, eerzame burgers hier en daar in groepjes bij elkaar 
staan te praten: daar kun je goed zien hoe al hun stille 
deugden, hun ijver en ordelijkheid, rustige moed en te-
vredenheid op die stoere stok als op een goede steun 
leunen en zich schrap zetten. In één woord: er moet 
een zegen en een bijzondere troost liggen in die ouder-
wetse en toch wat smakeloze gewoonte. Geloof het of 
niet, ik kan nauwelijks wachten tot ik met die goede 
vriend de eerste keer in gezondheidspas over de brug 
naar de Rennweg wandel! We kennen elkaar al een 
beetje en ik hoop dat we altijd bij elkaar blijven.”  
 Maar het duurde niet lang: de derde keer dat ze er 
samen opuit gingen, kwam de begeleider niet meer te-
rug. Er werd een andere aangeschaft, die iets langer 
trouw bleef, en in elk geval schreef ik de stokliefhebbe-
rij goeddeels toe aan de volharding waarmee Mozart 
zich drie weken lang heel behoorlijk aan het doktersad-
vies hield. Ook bleven de goede gevolgen niet uit; we 
hadden hem bijna nog nooit zo fris gezien, zo helder 
en met zo’n gelijkmatig humeur. Maar na korte tijd 
werd hij weer laks en daardoor had ik elke dag proble-
men met hem. Toen gebeurde het dat hij, moe van het 
werk na een zware dag, nog laat naar een muzikale soi-
rée ging, vanwege een paar nieuwsgierige reizigers – 
een uurtje maar, beloofde hij plechtig; maar dat zijn al-
tijd gelegenheden waarop de mensen, als hij eenmaal 
vastzit achter de vleugel en in vuur en vlam is, het 
meeste misbruik maken van zijn goedhartigheid, want 
daar zit hij dan als het mannetje in een montgolfière, zes 
mijl boven de aardbodem zwevend, waar je de klokken 
niet meer hoort slaan. Ik stuurde de bediende er twee 
keer midden in de nacht heen, maar vergeefs: hij kon 
zijn meester niet bereiken. Om drie uur ’s morgens 
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kwam die dan eindelijk naar huis. Ik nam me voor de 
hele dag boos op hem te blijven.’  
 Hier sloeg madame Mozart stilletjes een paar dingen 
over. Het was namelijk niet onwaarschijnlijk dat er op 
die bewuste avond ook een jonge zangeres, signora Ma-
lerbi, zou komen, wat vrouw Constanze terecht niet 
leuk vond. Die zangeres uit Rome was dankzij Mozarts 
bij de opera aangesteld en zonder twijfel hadden haar 
kokette kunsten daar bij de maestro in belangrijke mate 
aan bijgedragen. Sommigen zeiden zelfs dat ze hem 
maandenlang had ingepalmd en misschien nog wel 
meer. Of dat nou helemaal waar was of erg overdre-
ven, zeker is dat ze naderhand brutaal en ondankbaar 
was en zelfs grappen maakte over haar weldoener. Het 
lag dan ook typisch voor haar helemaal om hem tegen-
over een van haar gelukkige aanbidders kortweg un pic-
colo grifo raso (“een geschoren varkenssnuitje”) te noe-
men. Die inval, een Circe waardig, kwam des te harder 
aan, omdat er ondanks alles een greintje waarheid in 
zat.  
 Toen dat gezelschap, waar de zangeres overigens 
toevallig niet verschenen was, naar huis ging, was een 
vriend door de wijn zo overmoedig om de maestro te 
vertellen over die boosaardige vergelijking. Dat vond 
Mozart niet leuk, want eigenlijk was het voor hem het 
eerste duidelijke bewijs van de hele harteloosheid van 
zijn beschermeling. Hij was zo verontrust, dat hij niet 
eens direct merkte hoe ijzig hij ontvangen werd aan het 
bed van zijn vrouw. In één adem vertelde hij over de 
belediging en die eerlijkheid wees waarschijnlijk op niet 
al te veel schuldbewustzijn. Hij wekte bijna haar mede-
lijden. Toch bleef ze erbij dat hij er niet zo makkelijk af 
mocht komen. Toen hij kort na het middaguur wakker 
werd uit een diepe slaap, trof hij zijn vrouwtje en de 
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twee jongens niet thuis en de tafel was gedekt voor 
hem alleen.  
 Er waren altijd maar weinig dingen die Mozart zo 
ongelukkig maakten als onvrede tussen hem en zijn 
wederhelft. En had hij maar geweten met welke andere 
zorgen ze al dagen rondliep! – inderdaad een van de 
grootste, die ze altijd zo lang mogelijk voor zich hield. 
Het geld was al heel gauw op en er was geen uitzicht 
op nieuwe inkomsten. Zonder dat hij een idee had van 
die noodtoestand in huis, voelde hij toch een soort be-
klemming die een beetje leek op die verlegen, hulpelo-
ze toestand. Hij wilde niet eten en kon niet binnen blij-
ven. Gauw kleedde hij zich helemaal aan om maar te 
ontsnappen aan de verstikkende sfeer thuis. Op een 
briefje liet hij een paar Italiaanse regels achter:  
 

Je hebt het me flink ingepeperd en dat is mijn verdiende loon. 
Maar maak het alsjeblieft weer goed en lach weer als ik thuis-
kom. Weet je, ik heb het gevoel of ik een kartuizer of een 
trappist wil worden, een echte domkop! –  

 
Meteen pakte hij zijn hoed, maar niet zijn stok; die had 
zijn tijd gehad.  
 Nu we mevrouw Constanze tot hier hebben afgelost 
bij het vertellen, kunnen we nog wel even doorgaan.  
 Vanuit zijn huis bij de Schranne ging de dierbare 
man rechtsaf naar het Zeughaus en slenterde – het was 
een warme, lichtbewolkte zomermiddag – nadenkend 
en nonchalant over de zogenaamde Hof en verdere 
langs de pastorie van Onze-Lieve-Vrouw naar de 
Schottentor, waar hij links het Mölkerbastion opging 
om te voorkomen dat hij aangesproken werd door al-
lerlei kennissen die juist de stad in kwamen. Hoewel hij 
niet lastiggevallen werd door een zwijgend bij de ka-
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nonnen heen en weer lopende schildwacht, genoot hij 
hier maar korte tijd van het prachtige uitzicht over de 
groene vlakte van het glacis en de voorsteden tot de 
Kahlenberg en in het zuiden tot de Steierische Alpen. 
De heerlijke rust van de natuur paste niet bij zijn inner-
lijke toestand. Met een zucht vervolgde hij zijn doello-
ze wandeling over de Esplanade en daarna door de Al-
servoorstad.  
 Aan het eind van de Mähringer Gasse lag een her-
berg met een kegelbaan, waarvan de eigenaar, een 
meester-touwslager, bij de omwonenden en de passan-
ten van het platteland heel goed bekendstond om zijn 
goede waar en zuivere dranken. Je hoorde kegelen, 
maar verder ging het rustig toe, omdat er hooguit maar 
een dozijn gasten waren. Een nauwelijks bewuste nei-
ging om afleiding te zoeken onder doodgewone men-
sen bracht de musicus ertoe om naar binnen te gaan. 
Hij ging zitten aan een tafels met wat schaduw van de 
bomen bij een Weense bronbeheerder en twee andere 
burgermannen, bestelde een glaasje en nam uitgebreid 
deel aan hun gesprek over koetjes en kalfjes, liep tus-
sendoor rond of keek naar het spel op de kegelbaan.  
 Niet ver van de baan, aan de kant van het gebouw, 
was de open winkel van de touwslager, een smalle 
ruimte, volgepropt met spullen, omdat er behalve de 
producten van zijn ambacht ook allerlei houten keu-
ken-, kelder- en landbouwgereedschappen ook traan en 
wagensmeer en wat zaadgoed, dille en kummel te koop 
lag of hing. Een meisje dat de gasten moest bedienen 
en daarnaast op de winkel passen, was juist bezig met 
een boer die met zijn zoontje aan de hand binnengeko-
men was om het een en ander te kopen: een vruchten-
maat, een borstel en een zweep. Hij zocht een van de 
vele exemplaren uit, bekeek het, legde het weer weg, 
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pakte een tweede en een derde en ging besluiteloos te-
rug naar het eerste; het schoot maar niet op. Het meisje 
liep een paar keer weg om gasten te bedienen, kwam 
weer terug en deed onvermoeibaar haar best om de 
keus voor hem makkelijker te maken, zonder er te veel 
woorden aan vuil te maken.  
 Mozart zat op een bankje bij de kegelbaan met ple-
zier naar dat alles te kijken en te luisteren. Hoezeer het 
goede, verstandige gedrag van het meisje, de rust en de 
ernst in haar sympathieke gezicht hem ook beviel, nog 
meer interesseerde hem nu de boer, die hem na zijn te-
vreden vertrek nog veel te denken gaf. Hij had zich he-
lemaal in de man verplaatst en gevoeld hoe belangrijk 
hij het zaakje aangepakt en hoe angstig en gewetensvol 
hij de prijzen gewikt en gewogen had, al ging het maar 
om een paar kreuzer verschil. En hij stelde zich voor 
hoe die man thuiskwam bij zijn vrouw, vertelde wat 
voor moois hij gekocht had, hoe de kinderen allemaal 
wachten tot de rugzak openging, of er ook iets voor 
hen in zat, terwijl zij hem gauw een hapje voorzette en 
een fris glas zelfgemaakt vruchtensap, waarop hij al zo 
lang had zitten wachten! Zo gelukkig zijn, zo onafhan-
kelijk van mensen, helemaal gericht op de natuur en 
haar zegeningen, hoe zuur die ook verworven moesten 
worden!  
 Maar met mijn kunst heb ik een andere opdracht, 
die ik uiteindelijk toch met niemand in de hele wereld 
zou willen ruilen; waarom moet ik dan leven in om-
standigheden die precies het tegendeel zijn van zo’n 
onschuldig, eenvoudig bestaan? Als je een stukje grond 
had, een huisje bij een dorp in een mooie omgeving, 
dan zou je echt helemaal opleven! De hele morgen be-
zig met je partituren en de rest van de tijd met je gezin; 
bomen planten, op je akkers werken, in de herfst met 
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de jongens de appels en de peren plukken, soms een 
tochtje naar de stad voor een uitvoering en verder, van 
tijd tot tijd een paar vrienden op bezoek – wat een za-
ligheid! Nou ja, wie weet wat er nog gebeurt!  
 Hij ging naar de winkel, praatte vriendelijk met het 
meisje en begon de spullen beter te bekijken. De mees-
te dingen hadden direct te maken met die idyllische op-
welling en hij werd aangetrokken door de netheid, de 
lichtheid en gladheid en zelfs de geur van veel houten 
dingen. Hij kwam plotseling op het idee om wat dingen 
uit te kiezen voor zijn vrouw die volgens hem prettig 
en nuttig waren. Hij dacht eerst aan tuingereedschap. 
Constanze had namelijk jaren geleden op zijn aandrin-
gen een lapje grond bij de Kärtner Tor gepacht en er 
wat groente op verbouwd; vandaar dat een grote hark, 
een kleinere en een schop hem voorlopig heel nuttig le-
ken. Wat de andere dingen betreft: het pleitte voor zijn 
opvattingen van zuinigheid dat hij van een botervat, 
dat hem heel appetijtelijk toelachte, na enige overwe-
ging, hoewel met tegenzin, afzag, maar dat een hoge 
kan met een deksel en een handvat van mooi houtsnij-
werk hem wel aardig leek. Hij was opgebouwd uit 
smalle repen van twee soorten hout, afwisselend licht 
en donker, van onder breder dan van boven en van 
binnen prima waterdicht gemaakt. Mooi voor de keu-
ken leek een mooie collectie pollepels, deegrollers, snij-
planken en borden in alle formaten, evenals een heel 
eenvoudig zoutvat dat je op kon hangen.  
 Op het laatst keek hij nog naar een stevige stok, 
waarvan het handvat behoorlijk beslagen was met leer 
en ronde messingnagels. Omdat de vreemde klant hier 
blijkbaar ook wel zin in had, merkte de verkoopster 
met een glimlach op dat die niet zo paste bij een heer. 
“Je hebt gelijk, meid,” antwoordde Mozart, “ik geloof 
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dat slagers die hebben, als ze op reis zijn; weg ermee, ik 
hoef hem niet. Maar zorg verder dat alles wat we daar 
uitgezocht hebben, vandaag of morgen thuisbezorgd 
wordt.” Daarbij noemde hij zijn naam en adres. 
Daarop ging hij om zijn glas leeg te drinken naar zijn 
tafel, waar nog maar één van de drie zat, een meester-
loodgieter.  
 “De dienster heeft vandaag ook eens een goede 
dag,” merkte de man op. “Haar oom geeft haar van de 
opbrengst in de winkel per gulden een batzen.”  
 Nu was Mozart extra blij met zijn koop, maar met-
een zou zijn belangstelling voor de persoon nog groter 
worden. Want toen ze weer in de buurt was, riep de-
zelfde man: “Hoe staat het ermee, Kreszenz? Hoe gaat 
het met de slotenmaker? Vijlt die binnenkort niet zijn 
eigen ijzer?”  
 “Ach,” riep ze terloops, “dat ijzer groeit nog in de 
berg, denk ik, helemaal achterin!”  
 “Het is een zielenpoot,” zei de loodgieter. “Ze heeft 
lang het huishouden gedaan voor haar stiefvader en 
hem verpleegd, toen hij ziek was, en toen hij dood was, 
bleek dat hij haar erfdeel opgemaakt had; sindsdien 
werkt ze voor haar familie, doet alles in de zaak, in het 
huishouden en bij de kinderen. Ze heeft een brave 
vriend en zou liefst zo gauw mogelijk trouwen, maar er 
zit nog een addertje onder het gras.”  
 “Wat dan? Hij heeft zeker ook geen geld?”  
 “Ze hebben allebei wat gespaard, maar dat is lang 
niet genoeg. Nu wordt er binnenkort een half huis met 
werkplaats geveild; de touwslager zou het resterende 
bedrag makkelijk kunnen voorschieten, alleen laat hij 
het meisje natuurlijk niet graag gaan. Hij heeft vriend-
jes in de raad en bij het gilde en daar krijgt de gezel nu 
overal problemen.”  
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 “Wel verdomme!” riep Mozart, zodat de ander 
schrok en om zich heen keek of niemand het hoorde. 
“En er is niemand die opkomt voor hun rechten? Die 
de heren zijn vuisten laat zien? Wat een schoften! 
Wacht maar, we krijgen ze nog wel te pakken!”  
 De loodgieter zat op hete kolen. Hij probeerde het 
gezegde op een onhandige manier af te zwakken en en 
bijna nam hij het helemaal terug. Maar Mozart luisterde 
niet. ”Hoe durven jullie het te zeggen? Zo doen jullie 
schoften het altijd, zodra jullie ergens voor op moeten 
komen!” – En daarmee keerde hij de lafaard zonder af-
scheid de rug toe. De dienster, die haar handen vol had 
aan nieuwe gasten, fluisterde hij in het voorbijgaan toe: 
“Kom morgen bijtijds, doe de groeten aan je vriend; ik 
hoop dat het goed gaat met jullie zaak.” Ze was stom-
verbaasd en te gehaast om hem te bedanken.  
 Sneller dan gewoonlijk, omdat hij door zijn optreden 
een beetje opgewonden was, nam hij eerst dezelfde 
weg als op de heenweg, tot aan het glacis, waar hij 
daarna langzamer en met een omweg in een grote boog 
om de wallen wandelde. Terwijl hij helemaal verdiept 
was in de zaak van het arme liefdespaar, ging hij in ge-
dachten een rij kennissen en weldoeners langs die in dit 
geval op een of andere manier iets konden doen. Om-
dat er intussen, voor hij een besluit nam, nog meer ge-
gevens van het meisje nodig waren, besloot hij die rus-
tig af te wachten en was nu, terwijl zijn hoofd en hart 
zijn voeten voor waren, bij zijn vrouw thuis.  
 Hij vertrouwde vast op een vriendelijk en zelfs vro-
lijk welkom, kus en omhelzing al op de drempel, en vol 
verlangen versnelde hij zijn pas bij zijn binnenkomst in 
de Kärtner Tor. Niet ver daarvandaan roept de postbo-
de hem en overhandigt hem een klein, maar belangrijk 
pakje, waarop hij ogenblikkelijk een eerlijk en nauw-
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keurig handschrift herkent. Om af te rekenen gaat hij 
met de postbode de dichtstbijzijnde winkel in; daarna, 
weer op straat, heeft hij geen geduld tot hij thuis is; hij 
verbreekt het zegel, en half lopend, half staand ver-
slindt hij de brief.  
 ‘Ik zat,’ vervolgde madame Mozart hier het verhaal bij 
de dames, ‘aan het naaitafeltje, hoorde mijn man de 
trap opkomen en de dienaar naar mij vragen. Zijn pas 
en zijn stem waren kordater en opgeruimder dan ik 
verwachtte en dan ik echt prettig vond. Eerst ging hij 
naar zijn kamer, maar kwam direct daarna naar mij. 
“Goeienavond!” zei hij; ik groette bedeesd en zonder 
op te kijken. Nadat hij de kamer stilzwijgend een paar 
keer rondgekeken had, pakte hij met een gemaakte 
gaap de vliegenmepper van achter de deur, wat hij nog 
nooit gedaan had, en mompelde voor zich uit: “Waar 
komen al die vliegen toch vandaan?” – begon hier en 
daar te meppen en wel zo hard mogelijk. Dat vond hij 
altijd een heel akelig geluid en ik mocht het als hij er 
was nooit laten horen. Hm, dacht ik, als ze het zelf 
doen, vooral de mannen, is het toch heel wat anders! Ik 
had trouwens niet eens zoveel vliegen gezien. Zijn 
vreemde gedrag ergerde me verschrikkelijk. – “Zes in 
één klap!” riep hij, “wil je het zien?” – Geen antwoord. 
– Daarop legde hij iets op mijn naaikussen wat ik wel 
moest zien, zonder een oog van mijn werk af te hou-
den. Het was niets minder dan een stapeltje goud, zo-
veel dukaten als je tussen duim en wijsvinger kon hou-
den. Achter mijn rug ging hij door met zijn komedie, 
gaf nu en dan een mep en zei daarbij tegen zichzelf: 
“Dat fatale, nutteloze, schaamteloze ongedierte! Waar-
voor het eigenlijk op de wereld is – pats! – blijkbaar al-
leen maar om het dood te slaan – pats! – en dat kan ik 
redelijk, mag ik wel zeggen. – De natuurlijke historie 



 58 

leert ons hoe die beestjes zich in een verbazingwek-
kend tempo vermenigvuldigen – pits pats! –; in mijn 
huis wordt daar altijd meteen mee afgerekend. Ah male-
dette! Disperate! – Hier weer een stuk of twintig. Vind je 
ze leuk?” – Hij kwam en deed net als eerst. Tot nu toe 
had ik met moeite mijn lachen gehouden, maar dat luk-
te nu niet meer; ik barstte los, hij viel me om de hals en 
we schaterden allebei we van het lachen.  
 “Maar hoe kom je aan dat geld?” vraag ik, terwijl hij 
de rest uit het rolletje schudt. – “Van vorst Esterhazy! 
Via Haydn! Lees de brief maar.” – Ik las:  
 

Eisenstadt enz.  
Allerbeste vriend,  

Zijne Doorluchtigheid mijn Meester heeft me tot mijn grote ge-
noegen opgedragen je de bijgaande zestig dukaten over te ma-
ken. We hebben laatst je kwartetten weer gespeeld, en Zijne 
Doorluchtigheid was heel wat tevredener dan de eerste keer, 
drie maanden geleden. De vorst zei (ik moet het woordelijk ci-
teren): “Toen Mozart dit werk aan u opdroeg, deed hij dat 
alleen maar ter ere van u, maar hij heeft er niets aan, als ik 
er tegelijk een compliment aan mezelf in zie. Zeg maar dat ik 
zijn genie net zo hoog aansla als uzelf, en meer mag hij in der 
eeuwigheid niet verwachten.” – Amen, voeg ik eraan toe. Ben 
je tevreden?  
 P.S. In het oor van je lieve vrouw: zorg alsjeblieft dat het 
bedankje niet wordt uitgesteld. Liefst persoonlijk. We moeten 
dit warm houden.  

 
“Engel van een man! Hemelse man!” riep Mozart keer 
op keer, en je kunt moeilijk zeggen wat hij het fijnste 
vond, de brief, de bijval van de vorst of het geld. Wat 
mij betreft: eerlijk gezegd kwam dat laatste toen bijzon-
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der gelegen. We hadden nog een heel genoeglijke 
avond.  
 Van de affaire in de voorstad hoorde ik die dag nog 
niets, net zo min als de volgende dag, en de hele vol-
gende week ging voorbij zonder dat Kreszenz ver-
scheen, en mijn man, die tot over zijn oren in het werk 
zat, vergat de zaak al gauw. We hadden op een zaterdag 
gezelschap: kapitein Wesselt, graaf Hardegg en anderen 
maakten muziek. In een pauze werd ik weggeroepen – 
en daar had je het gedonder! Ik ga naar binnen en 
vraag: “Heb jij in de Alservorstadt allerlei houten spul-
len besteld?” – “Ach, verdomme, ja! Er is zeker een 
meisje? Laat haar maar binnen.” – Zo kwam ze heel 
vriendelijk met een volle mand aan haar arm, met hark 
en schop de kamer in, verontschuldigde zich omdat het 
zo lang geduurd had; ze wist de straatnaam niet meer 
en had er vandaag pas naar gevraagd. Mozart nam de 
spullen een voor een van haar aan en overhandigde ze 
meteen heel zelfvoldaan aan mij. Ik liet me heel dank-
baar alles welgevallen en vond alles leuk en aardig, al-
leen vroeg ik me af waarom hij dat tuingereedschap 
had gekocht. – “Natuurlijk,” zegt hij, “voor je lapje 
grond an der Wien.” – “Maar mijn God, dat hebben 
we toch allang niet meer? Omdat we altijd zoveel wa-
teroverlast hadden en omdat het toch al niks oplever-
de! Dat zei ik, en je vond het best.” – “Wat? En de as-
perges dan die we van het voorjaar aten...” – “Die kwa-
men allemaal van de markt.” – “Kijk,” zegt hij, “had ik 
dat geweten! Ik zei dat ik ze zo lekker vond, gewoon 
om aardig te zijn, omdat ik echt te doen had met je 
tuinwerk; maar die dingen waren niet te vreten.”  
 De heren hadden veel lol; ik moest het overbodige 
meteen meegeven als aandenken. Maar toen Mozart 
het meisje nu begon uit te horen over haar trouwplan-
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nen, haar aanmoedigde om hier vrijuit te praten, omdat 
wat er voor haar en haar geliefde gedaan zou worden, 
in stilte zou gebeuren, onopvallend en zonder iemand 
te beschuldigen, sprak ze zo bescheiden, voorzichtig en 
behoedzaam, dat ze alle aanwezigen helemaal voor zich 
innam en ten slotte met de beste beloften kon gaan.  
 “Die mensen moeten geholpen worden!” zei de ka-
pitein. “De kneepjes van de beroepsvereniging zijn nog 
het minste; hier ken ik iemand die dat snel kan regelen. 
Het gaat om een bijdrage voor het huis, inrichtingskos-
ten en dergelijke. Als we nou eens een concert aankon-
digden door vrienden in de Trattnerzaal met een vrij-
willige bijdrage?” – Dat idee werd enthousiast ontvan-
gen. Een van de heren pakte het zoutvat en zei: “Ie-
mand zou ter inleiding een leuk historisch verhaal 
moeten houden, de koop door Mozart moeten schil-
deren en zijn filantropische bedoelingen uitleggen, en 
dan zetten we dit prachtige vat op een tafel als collecte-
bus met daarachter als decoratie de twee gekruiste har-
ken.”  
 Dat gebeurde weliswaar niet, maar het concert ging 
door; het leverde een aanzienlijk bedrag op, er volgden 
nog verschillende bijdragen, zodat het gelukkige paar 
nog overhield, en ook de andere hindernissen waren 
snel uit de weg geruimd. De Dušeks in Praag, onze 
beste vrienden daar, waar we logeren, hoorden het ver-
haal, en zíj, een heel gemoedelijke, lieve vrouw, wilde 
uit nieuwsgierigheid ook iets uit de winkel hebben; 
daarom legde ik het meest geschikte voor haar apart en 
nam het bij deze gelegenheid mee. Omdat we intussen 
onverhoopt een nieuwe, lieve kunstliefhebster gevon-
den hebben, die op het punt staat een eigen huishou-
den te stichten en die een stuk gewone huisraad, door 
Mozart uitgezocht, beslist niet zal versmaden, wil ik 
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mijn meegebrachte spullen in tweeën verdelen, en u 
hebt de keus tussen een mooi opengewerkte cacao-
klopper en een uitgebreid zoutvaatje, door de kunste-
naar voorzien van een smaakvolle tulp. Ik zou beslist 
dit ding kiezen; voorzover ik weet is het edele zout een 
symbool van huiselijkheid en gastvrijheid, waar we alle 
goede wensen voor u aan toe willen voegen.’  
 Tot zover madame Mozart. Hoe dankbaar en hoe 
vrolijk alles door de dames opgenomen en aangeno-
men werd, kunt u zich wel voorstellen. Er was op-
nieuw gejuich, toen de dingen even later boven bij de 
mannen getoond werden en het toonbeeld van patriar-
chale eenvoud nu officieel overhandigd werd, dat door 
de oom in de zilverkast van zijn huidige eigenares en 
haar laatste nakomelingen geen geringere plaats werd 
toegezegd dan die van dat beroemde kunstwerk van de 
Florentijnse meester in de Ambraser collectie.  
 Het was al bijna acht uur, en theetijd. Maar al gauw 
werd onze musicus dringend herinnerd aan zijn belofte 
van die middag om het gezelschap nader bekend te 
maken met het “hellevuur” dat achter slot en grendel, 
maar gelukkig niet al te diep in zijn reiskoffer lag. Hij 
was zonder aarzelen bereid. De uiteenzetting van de in-
houd van het stuk duurde niet lang, het libretto werd 
opengeslagen en de kaarsen op de piano brandden al.  
 We zouden onze lezers wel iets mee willen geven 
van het aparte gevoel waarmee vaak in het voorbijgaan 
van een raam onze oren getroffen worden door één 
enkel akkoord, dat alleen maar van dáár kan komen en 
ons elektriseert en in zijn ban houdt, iets van die zoete 
angst, wanneer we in het theater tegenover het doek 
zitten, terwijl het orkest aan het stemmen is. Of niet? 
Wanneer op de drempel van dat verheven en tragische 
kunstwerk, of het nu Macbeth, Oedipus of nog anders 
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heet, een huiver van eeuwige schoonheid zweeft, 
waarop was dat meer of zelfs maar evenveel van toe-
passing als juist hier? Een mens wil tegelijk wel en niet 
uit zijn gewone ik verdreven worden, hij voelt dat het 
oneindige hem raken zal, dat zijn borst samentrekt, ter-
wijl het oneindige die wil verruimen en de geest met 
geweld naar zich toe wil trekken. Eerbied voor de vol-
maakte kunst komt erbij; het idee te mogen genieten 
van een goddelijk wonder en het als iets verwants in 
zich op te mogen nemen, brengt een soort ontroering 
een zelfs trots met zich mee, misschien de gelukkigste 
en zuiverste waartoe we in staat zijn.  
 Maar ons gezelschap had, doordat het een ons van 
jongs af aan volkomen vertrouwd werk nu voor het 
eerst zou leren kennen, een heel ander uitgangspunt 
dan wij, en en als je het benijdenswaardige geluk van de 
persoonlijke bemiddeling door de auteur niet meetelt, 
lang niet zo’n gunstige positie als wij, doordat een zui-
vere en volkomene interpretatie eigenlijk voor niemand 
mogelijk was en ook in meer dan één opzicht zelfs niet 
mogelijk geweest zou zijn, wanneer het geheel onver-
kort meegedeeld had kunnen worden.  
 Van de achttien uitgewerkte nummers presenteerde 
de componist vermoedelijk nog niet de helft; (in het 
verslag dat de basis is voor ons verhaal wordt alleen 
het laatste stuk van die reeks, het sextet, uitdrukkelijk 
vermeld) – hij presenteerde ze blijkbaar meestal in een 
vrij pianouittreksel, en zong passages zoals het uit-
kwam. Ook over de vrouw wordt alleen gezegd dat ze 
twee aria’s voordroeg. Omdat haar stem even krachtig 
als lieflijk geweest schijnt te zijn, kunnen we daarbij de 
eerste aria van Donna Anna (Du kennst den Verräter) 
voorstellen en een van de twee van Zerline.  
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 Eigenlijk waren Eugenie en haar verloofde qua intel-
ligentie, inzicht en smaak de ideale toehoorders voor 
de maestro, en zij beslist nog meer dan hij. Ze zaten al-
lebei helemaal achter in de kamer; zij onbeweeglijk als 
een standbeeld en zo geconcentreerd dat ze ook in de 
korte tussenpauzes, wanneer de belangstelling van de 
anderen op een bescheiden manier tot uiting kwam of 
de innerlijke ontroering onwillekeurig zijn weg vond in 
een uitroep van bewondering, waarop de door de brui-
degom tot haar gerichte woorden telkens maar een on-
toereikend antwoord waren.  
 Toen Mozart geëindigd had met het overweldigend 
mooie sextet en er langzamerhand een gesprek op gang 
kwam, leek hij voornamelijk losse opmerkingen van de 
baron met belangstelling en welgevallen op te nemen. 
Er was sprake van het slot van de opera en van de 
voorlopig begin november geplande uitvoering, en 
toen iemand dacht dat bepaalde delen van de finale 
nog een reusachtige opgave zouden worden, glimlachte 
de maestro met enige terughoudendheid, maar Con-
stanze zei tegen de gravin, zo dat hij het horen moest: 
‘Hij heeft nog iets in petto waar hij geheimzinnig over 
doet, ook tegen mij.’  
 ‘Schat,’zei hij, ‘je valt uit je rol, als je daar nu over 
begint; als ik nou zin kreeg om van voren af aan te be-
ginnen? En inderdaad begint het al te kriebelen.’  
 ‘Leporello!’ riep de graaf, terwijl hij vrolijk opsprong 
en een dienaar wenkte, ‘wijn! Sillery, drie flessen!’  
 ‘Nee! Die is op – mijn jonkheer heeft het laatste 
restje in zijn glas.’  
 ‘Wel bekome het hem – en ieder het zijne!’  
 ‘Mijn God, wat heb ik gedaan!’ klaagde Constanze 
met een blik op de klok, ‘straks is het elf uur, en mor-
gen vroeg moeten we weg – wat nu?’  
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 ‘Dat gaat gewoon niet, mevrouw! Dat gaat absoluut 
niet.’  
 ‘Soms,’ begon Mozart, ‘komt iets op een wonderlijke 
manier toch in orde. Wat zal mijn Stanzl zeggen, als ze 
hoort dat juist het stuk werk wat ze nu zal horen juist 
op dit uur van de nacht ter wereld gekomen is, en wel 
ook vlak voor een reis?’  
 ‘Hoe bestaat het? Wanneer? Zeker drie weken gele-
den, toen je naar Eisenstadt wou?’  
 ‘Goed geraden! En het ging zo. Ik kwam na tienen, 
jij lag al vast te slapen, thuis van een etentje bij Richter 
en wou zoals afgesproken ook op tijd naar bed, om ’s 
morgens bijtijds op te staan en in de wagen te stappen. 
Intussen had Veit zoals gewoonlijk de kaarsen op het 
bureau aangestoken, ik trok werktuiglijk mijn nacht-
hemd aan en kwam op het idee om nog gauw even 
mijn laatste werk te bekijken. Alleen, wat een pech, 
verwenste, misplaatste vrouwelijke bedrijvigheid! Je 
had opgeruimd en de muziek ingepakt – want die 
moest mee: de vorst wilde een repetitie van het stuk; – 
ik zoeken, brommen, schelden, maar vergeefs! Dan 
valt mijn oog op een verzegelde envelop: van de abt, 
zo te zien aan de gruwelijke haak op het adres – ja, in-
derdaad! En hij stuurt me de omgewerkte rest van zijn 
tekst, die ik voor het eind van de maand nog niet ver-
wachtte. Meteen ga ik gretig zitten lezen en ben verrukt 
hoe goed die rare snuiter begrepen heeft wat ik wou. 
Het was allemaal veel simpeler, compacter en tegelijk 
rijker. Zowel de kerkhofscène als de finale, tot de on-
dergang van de held, was er in alle opzichten veel op 
vooruitgegaan. (Maar, voortreffelijke poëet, je moet me 
niet zomaar voor de tweede keer hemel en aarde laten 
aanroepen!) Nu is het niet mijn gewoonte om in een 
compositie op iets vooruit te lopen, al is het nog zo 
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aanlokkelijk; dat blijft een slechte gewoonte, die heel 
slecht af kan lopen. Maar er zijn uitzonderingen; kort-
om: het optreden bij het ruiterstandbeeld van de gou-
verneur, de dreiging van het graf van de neergeslagene, 
die het gelach van de nachtbraker opeens verschrikke-
lijk onderbreekt, had ik al bedacht. Ik greep een ak-
koord en voelde dat ik op de juiste poort had geklopt, 
waarachter al het hele legioen van verschrikking 
schuilde dat in de finale losgelaten moest worden. Zo 
kwam er voorlopig een adagio uit: d-mineur, vier ma-
ten maar en daarna een tweede gedeelte met vijf – het 
wordt, denk ik, op het toneel iets ongewoons, als de 
sterkste blaasinstrumenten de stem begeleiden. In de 
tussentijd hoort u het, zo goed en zo kwaad als het hier 
gaat.’  
 Hij doofde zonder meer de kaarsen in de twee kan-
delaars naast hem, en het afschrikwekkende koor: Jouw 
lach eindigt voor het morgenrood! klonk in de doodse stilte 
van de kamer. Als van verre sterren vallen de tonen uit 
zilveren bazuinen, ijskoud, door merg en been, naar 
beneden door de blauwe nacht.  
 ‘Wie is daar? Geef antwoord!’ hoort iedereen Don Gio-
vanni vragen. Dan begint het weer, even eentonig als 
eerst, en het gebiedt de gewetenloze jonge man de do-
den met rust te laten.  
 Nadat deze dreunende klanken tot de laatste trilling 
in de lucht verklonken waren, vervolgde Mozart: ‘Nu 
wist ik natuurlijk niet meer van ophouden. Als het ijs 
eenmaal op één plak aan de oever breekt, kraakt met-
een het hele meer en klinkt door tot in de verste hoek. 
Ik nam onwillekeurig de draad weer op bij Don Gio-
vanni’s nachtmaal, wanneer donna Elvira net is wegge-
gaan en het spook op uitnodiging verschijnt. – Luister 
maar.’  
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 Nu volgde de hele, lange, ontzettende dialoog, die 
ook de nuchterste tot aan de grens van het menselijk 
voorstellingsvermogen en zelfs daaroverheen trekt, 
waar we het bovenzinnelijke horen en aanschouwen en 
in ons eigen hart willoos tussen het ene en het andere 
uiterste heen en weer geslingerd worden.  
 Al vervreemd van menselijke talen, besluit het on-
sterfelijke orgaan van de overledene nog een keer te 
praten. Kort na de eerste vreselijke begroeting, als de 
halfverheerlijkte het aangeboden aardse voedsel ver-
smaadt, hoe vreemd en griezelig wandelt zijn stem on-
regelmatig op de sporten van een van lucht geweven 
ladder op en neer! Hij eist een snelle boetedoening: de 
geest krijgt maar kort de tijden lang, lang, lang is de 
weg! En wanneer Don Giovanni nu met een enorme 
eigenzinnigheid de eeuwige orde trotseert, onder toe-
nemend aandringen van de helse machten, wanneer hij 
radeloos worstelt, zich verzet en kronkelt en uiteinde-
lijk ten onder gaat, nog met alle verhevenheid in elk ge-
baar – wie beeft er dan niet inwendig van lust en angst 
tegelijk? Het is hetzelfde gevoel als dat waarmee je het 
prachtige schouwspel ondergaat van een onbedwing-
bare natuurkracht of de brand van een prachtig schip. 
We kiezen met tegenzin als het ware partij voor die 
blinde macht en delen tandenknarsend zijn smart in 
het meeslepende verloop van zijn zelfvernietiging.  
 De componist had zijn doel bereikt. Een tijdlang 
durfde niemand het algemene stilzwijgen te verstoren. 
‘Geeft u ons,’ begon de gravin ten slotte nog benauwd, 
‘geeft u ons eens een idee hoe u zich voelde, toen u die 
nacht de pen neerlegde!’  
 Hij keek helder naar haar op, alsof hij ontwaakte uit 
een stille dagdroom, bezon zich snel en zei half tegen 
de dame en half tegen zijn vrouw: ‘Nou ja, het tolde op 



 67 

het laatst wel in mijn hoofd. Ik had dat wanhopige di-
battimento tot aan het koor van de geesten koortsig, bij 
het open raam, voltooid en stond na een rustig mo-
ment op van mijn stoel, om nog even te praten en tot 
rust te komen. Toen zorgde een bizarre gedachte er-
voor dat ik midden in de kamer bleef staan.’ (Hier keek 
hij twee seconden lang naar de grond en zijn toon ver-
raadde bij het volgend een nauwelijks merkbare bewo-
genheid.) ‘Ik zei tegen mezelf: als je vannacht nog 
doodgaat en je partituur op dit punt moet laten liggen, 
zou je dan ook rust vinden in je graf? – Ik keek strak 
naar de pit van de kaars in mijn hand en naar de hoop-
jes afgedropen was. Bij dat idee ging er een steek van 
verdriet door me heen; daarna dacht ik verder: als 
hierna over enige tijd een ander, misschien zo’n Frans-
man of Italiaan, de opera moest voltooien en van de 
inleiding tot nummer zeventien alles met uitzondering 
van één nummer netjes bij elkaar vond, allemaal gezon-
de, rijpe vruchten, die voor het oprapen lagen in het 
hoge gras, dan zou hij hier voor het midden van de fi-
nale toch even huiveren, en dan vond hij het flinke 
rotsblok in zoverre al uit de weg geruimd; hij zou dan 
ook flink in zijn vuistje lachen! Misschien eiste hij dan 
de eer op voor zichzelf. Maar hij zou zijn vingers eraan 
branden; er waren altijd nog een paar goede vrienden, 
die mijn stempel kenden en redelijk veilig zouden stel-
len wat van mij was. – Nu ging ik weg, dankte God 
met een volle blik omhoog en dankte, lief vrouwtje, 
jouw goede geest, die zolang zijn beide handen zacht 
op je voorhoofd had gehouden dat je bleef slapen als 
een marmot en me niet één keer kon roepen. Maar 
toen ik eindelijk kwam en je me vroeg hoe laat het was, 
loog ik je doodleuk een paar uur jonger dan je was, 
want het liep al tegen vieren. En nu zul je begrijpen 
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waarom je me om zes uur niet uit bed kon krijgen, 
waarom je de koetsier weer naar huis moest sturen om 
hem de volgende dag terug te laten komen.’  
 ‘Natuurlijk!’ zei Constanze, ‘de slimme man moet al-
leen niet denken dat ik zo dom was om niets te mer-
ken! Daarom hoefde je je mooie voorsprong echt niet 
te verzwijgen!’  
 ‘Daarom was het ook niet.’  
 ‘Weet ik wel – je wilde je schat voorlopig voor je 
houden.’  
 ‘Ik ben alleen blij,’ riep de goedmoedige gastheer, 
‘dat we morgen geen edel Weens koetsiershart hoeven 
te krenken, als meneer Mozart partout niet op kan staan. 
De ordre “Hans, span maar weer uit!” doet altijd veel 
pijn.’  
 Dit indirecte verzoek om langer te blijven, dat van 
de anderen veel bijval kreeg, leidde tot heel gegronde 
bezwaren van de reizigers, maar ze werden het erover 
eens dat ze niet te vroeg zouden vertrekken en nog 
prettig samen zouden ontbijten.  
 Ze stonden nog een tijd in groepjes met elkaar te 
kletsen. Mozart keek naar iemand uit, blijkbaar naar de 
bruid, maar omdat die net niet aanwezig was, stelde hij 
naïef genoeg de voor haar bestemde vraag aan Franzis-
ka, die vlak bij hem stond: ‘Wat vindt u over het geheel 
genomen van onze Don Giovanni? Wat voor goeds kunt 
u voor hem voorspellen?’  
 ‘Ik zal,’ zei ze lachend, ‘namens mijn nicht zo goed 
mogelijk antwoord geven: mijn bescheiden mening is: 
als Don Giovanni niet de hele wereld gek maakt, dan 
slaat Onze-Lieve-Heer zijn muziekkast dicht en wel 
voor onbepaalde tijd en geeft de mensheid te ver-
staan...’ – ‘En geeft de mensheid,’ verbeterde de oom, 
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‘de doedelzak in de hand en verhardt de harten van de 
mensen, dat ze baalim aanbidden.’  
 ‘God beware!’ lachte Mozart. ‘Nou, in de loop van 
de komende zestig, zeventig jaar, als ik er allang niet 
meer ben, zullen er veel valse profeten opstaan.’  
 Eugenie kwam erbij staan met de baron en Max, het 
gesprek kreeg onverwachts een nieuwe wending, werd 
weer ernstig en serieus, zodat de componist voor het 
gezelschap uit elkaar ging nog heel wat mooie, typeren-
de uitingen te horen kreeg, die zijn hoop vleiden.  
 Pas ver na middernacht gingen ze uit elkaar; tot nu 
toe had niemand gevoeld hoezeer hij rust nodig had.  
 De volgende dag (het weer was zeker niet minder 
mooi dan gisteren) om tien uur zagen ze een mooie 
reiswagen, bepakt met het hebben en houden van de 
twee Weense gasten, op de binnenplaats van het slot. 
De graaf stond ervoor met Mozart, kort voordat de 
paarden naar buiten werden gebracht, en vroeg of het 
rijtuig hem beviel.  
 ‘Heel goed; het lijkt uiterst comfortabel.’  
 ‘Nou, doe me dan een plezier en houd het als aan-
denken aan mij.’  
 ‘Wat? Is dat serieus?’  
 ‘Wat anders?’  
 ‘Heilige Sixtus en Calixtus – Constanze! Moet je ho-
ren!’ riep hij omhoog naar het raam waar ze met de an-
deren naar buiten stond te kijken. ‘Dat rijtuig is voor 
mij! Je rijdt voortaan in je eigen rijtuig!’  
 Hij omhelsde de glimlachende gever, bekeek zijn 
nieuwe bezit van alle kanten, deed het portier open, 
sprong erin en riep naar buiten: ‘Ik voel me zo voor-
naam en rijk als ridder Christoph Willibald von Gluck! 
Wat zullen ze in Wenen opkijken!’  
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 – ‘Ik hoop,’ zei de gravin, ‘uw rijtuig terug te zien 
wanneer u uit Praag komt, behangen met kransen!’  
 Niet lang na deze laatste vrolijke scène zette de veel-
geprezen wagen met het scheidende paar zich werkelijk 
in beweging en reed in snelle draf naar de provinciale 
weg. De graaf liet hen tot Wittingau rijden, waar post-
paarden genomen zouden worden.  
 
Wanneer goede en voortreffelijke mensen ons huis tij-
delijk verlevendigd hebben met hun aanwezigheid en 
ook ons wezen met hun frisse geestesadem een nieuwe 
impuls gegeven hebben en ons volop de zegen van 
gastvrijheid hebben laten voelen, dan laat hun afscheid 
altijd een onbehaaglijke stilstand bij ons achter, ten-
minste voor de rest van de dag, wanneer we weer hele-
maal aangewezen zijn op onszelf.  
 Voor onze slotbewoners gold dat laatste in elk geval 
niet. Franziska’s ouders en de oude tante gingen welis-
waar ook snel weg, maar de vriendin zelf, de bruide-
gom en zeker Max bleven nog. Je zou denken dat Eu-
genie, die hier vooral ter sprake komt, omdat de on-
schatbare belevenis haar meer aangreep dan alle ande-
ren, niets kon verliezen of bedroefd kon zijn; haar pure 
geluk in de waarachtig geliefde man, dat zojuist pas 
formeel bevestigd werd, moest al het andere verdrin-
gen en meer nog: het edelste en mooiste dat haar hart 
bewegen kon, moest noodzakelijkerwijs met die zalige 
volheid versmelten. Zo was het ook wel gegaan, als ze 
gisteren en vandaag de loutere aanwezigheid en nu al-
leen het pure nagenieten van hem had kunnen voelen. 
Alleen al ’s avonds, bij de verhalen van zijn vrouw, 
werd ze in stilte beslopen door een lichte vrees voor 
degene, van wiens beminnelijke beeld ze genoot; dat 
besef werkte naderhand, de hele tijd dat Mozart speel-
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de, achter alle onzegbare bekoring, door de hele ge-
heimzinnige huiver van de muziek, diep door in haar 
bewustzijn en ten slotte overviel en schokte haar wat 
hij zelf in die richting af en toe over zichzelf vertelde. 
Ze wist zo zeker, zo absoluut zeker dat die man snel en 
onstuitbaar op zou branden, dat hij op aarde maar een 
vluchtige verschijning kon zijn, omdat die de overvloed 
die hij verspreiden zou, in werkelijkheid niet kon ver-
dragen.  
 Dat en nog veel andere dingen gingen, nadat ze zich 
gisteren te ruste had gelegd, door haar heen, terwijl de 
naklank van Don Giovanni nog verward haar innerlijk 
gehoor in beslag nam. Pas tegen de ochtend viel ze 
vermoeid in slaap.  
 De drie dames waren nu met hun werk in de tuin 
gaan zitten; de mannen hielden hen gezelschap en om-
dat het gesprek eerst natuurlijk alleen over Mozart 
ging, verzweeg ook Eugenie haar angsten niet. Nie-
mand wilde daar ook maar iets van weten, al begreep 
de baron ze volkomen. Op een mooi moment, in een 
menselijk zuivere en dankbare stemming, proberen 
mensen iedere notie van ongeluk dat hun niet direct 
aangaat uit alle macht te weren. De sprekendste en op-
gewektste tegenbewijzen werden vooral door de oom 
naar voren gebracht, en wat hoorde Eugenie dat alle-
maal graag! Het scheelde niet veel of ze dacht werkelijk 
dat ze een zwartkijker was.  
 Enkele ogenblikken later, toen ze door de grote ka-
mer boven liep, die zojuist schoongemaakt en weer in 
orde gebracht was en waar de dichte gordijnen maar 
een zacht, schemerig licht doorlieten, bleef ze weemoe-
dig voor de piano staan. Het beef wie daar een paar uur 
geleden nog achter gezeten had leek wel een droom. 
Lang en peinzend keek ze naar de toetsen, die hij het 
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laatst had aangeraakt, daarna deed ze zacht de klep 
dicht en nam de sleutel eruit, om jaloers te zorgen dat 
een andere hand hem niet zo gauw weer zou openen. 
Bij het weggaan zette ze ook nog even een paar lied-
bundels terug op hun plaats; er viel een ouder blad uit, 
het afschrift van een Boheems volksliedje dat Franzis-
ka en ook zijzelf soms gezongen hadden. Ze pakte het 
op, niet zonder schroom. In een stemming als de hare 
wordt puur toeval gauw een orakel. Maar hoe ze het 
ook op wilde vatten, de inhoud was van dien aard dat 
er hete tranen vloeiden, terwijl ze de eenvoudige ver-
zen weer doorlas.  
 

Een spar groent in het bos,  
’t Is nog een kleintje;  
Een rozenstruik, wie weet  
Waar in een tuintje?  
 
Ze zijn al voorbestemd,  
Moet je bedenken,  
Om op jouw graf te wort’len  
En te groeien.  
 
Twee zwarte paardjes grazen  
Op de weide,  
Ze gaan terug naar de stad  
Met grote sprongen.  

 
Ze zullen stapvoets gaan  
Ooit met jouw lijkkist;  
Misschien, misschien nog vóór  
Op hun vier hoeven  
Het ijzer losraakt  
Dat ik zie flitsen!  


