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Dank zij Mortier 
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La Clemenza di 
Tito was daar het 

eerste schitterende 
resultaat van. Dat 

succes wordt nu 
herhaald met Cosi 

fan Tutte : opnieuw 
de tandem Mozart-
da Ponte, opnieuw 
de tandem Munt-

Schaubiihne. 
Johan Thielemans 

schudde het stof 
van de libretto, 

genoot van de 
voorstelling en 
praatte na met 

Luc Bondy, 
regisseur en 

opvolger van Peter 
Stein. 

De teksten van Mozart en da Ponte 
vormen een probleem. Het is voor ons 
moeilijk te achterhalen wat de'werke-
lijke' bedoelingen van de auteurs 
geweest zijn. Al hebben zowel de 
componist als de librettist ons veel 
documenten nagelaten, toch zeggen ze 
net te weinig opdat we zouden kunnen 
weten waar het hen werkelijk om te 
doen was. Zo is er bijvoorbeeld het 
probleem van Le Nozze di Figaro, een 
toneelstuk dat bij zijn première in 
Parijs op 27 april 1784 de Franse 
koning ontstemd had. Mozart, die op 
dat ogenblik in Wenen op de gunst 
van keizer Jozef II aasde, wilde toch 
dat schandaalstuk onmiddellijk tot 
een opera bewerken. Hn hier komt da 
Ponte tussen: hij had reeds succesrij-
ke teksten aan andere componisten 
geleverd, en stond in de gunst van de 
keizer. Da Ponte schreef in het 
grootste geheim een libretto waarin 
hij de gevaarlijke kanten van de tekst 

heel listig wegwerkte. Die handigheid 
was nodig want de keizer had natuur-
lijk van het stuk gehoord en aan een 
toneelgroep verboden het op te voe-
ren. Hij moest dus tegen zijn eigen 
verbod ingaan om de opera mogelijk 
te maken. Jozef II, de Verlichte Vorst, 
deed het, nadat hij de tekst aandachtig 
had gelezen. 

Dubbelleven 
Uit dit alles blijkt dat da Ponte een 

belangrijke rol heeft gespeeld bij het 
tot stand komen van de mooiste 
opera's die ooit werden geschreven. 
Hij was van Italiaanse afkomst, en 
had in 1773 in Venetië de wijding 
ontvangen, al oefende hij nooit het 
priesterambt uit. "Hij werd een aan-
hanger van de Verlichting," schrijft 
Wolfgang Hildesheimer, "bewonde-
raar van Rousseau en daarnaast 
homme a femmes, die meerdere lief-
desaffaires tegelijk onderhield, en het 
is nooit helemaal opgehelderd welke 
zijde van dit dubbelleven hem ten 
slotte dwong te vluchten: de affaire 
met een hooggeplaatste Venetiaanse 
dame die een kind van hem kreeg, of 
het openbare debat dat hij in 1776 met 
zijn leerlingen aan het seminarie van 
Treveso hield, over de vraag of 
civilisatie door kerk en staat de 
mensen wel of niet gelukkiger had 
gemaakt." (I) 

In Wenen had da Ponte een 
geestelijk klimaat gevonden, waarin 
hij zich beter thuisvoelde. Maar als 
schrijver moest hij toch constant 
rekening houden met de wensen van 
de vorst. Dat wordt mooi geïllustreerd 
door de volgende anekdote : de keizer 
wilde geen balletten in zijn opera's. 
Da Ponte had in zijn versie van Le 
Nozze wel een passage met dans 
voorzien. Hij werd prompt op het 
matje geroepen bij graaf von Rosen-
berg. Da Ponte verweerde zich met het 
excuus dat hij van de richtlijnen van 
de keizer niet op de hoogte was. 'Heeft 
u het libretto bij ?' vroeg de graaf. 
'Jawel, monseigneur.' 'In welke scène 
danst men?' 'Hier, monseigneur.' 

'Kijk wat ik er mee doe.' Hij scheurde, 
zo vertelt da Ponte in zijn memoires, 
twee bladzijden uit mijn manuscript 
en gooide ze in het vuur. Hij gaf me 
het libretto terug en zei : 'U ziet 
mijnheer de dichter, dat ik almachtig 
ben' en daarop vereerde hij mij met 
een 'Buiten.' (2) 

Maar daarmee was de kous niet af. 
Mozart was de put in, maar da Ponte 
gaf zich niet gewonnen. Bij de avant-
première was de keizer aanwezig. Da 
Ponte had de zangers instructies 
gegeven om gewoon door te bewegen, 
terwijl de dansmuziek weggelaten 
werd. De keizer vroeg natuurlijk wat 
dit vreemde, stille spektakel te bete-
kenen had. En toen Jozef II hoorde 
wat er precies aan de hand was, liet hij 
onverwijld dansers uit een ander 
theater aanrukken. 

Le Nozze di Figaro (zie ook Etcete-
ra 7 voor een bespreking van de 
opvoering in de Munt) werd een groot 
succes. Da Ponte en Mozart leverden 
daarna Don Giovanni af. Toen dit 
werk in 1788 voor het eerst in Wenen 
werd opgevoerd, waren de tijden 
somber: Jozef II was wel een idealist, 
maar hij stootte op grote weerstand 
bij zijn conservatieve onderdanen: in 
1787 waren de Nederlanden in op-
stand gekomen. Hijzelf verklaarde de 
oorlog aan de Turken, omdat hij dat 
aan Katharina van Rusland had 
beloofd. Dat alles bracht mee dat de 
keizer minder tijd had om zich met 
opera bezig te houden. Hij toonde wel 
zijn waardering voor Mozart door 
hem in opvolging van Gluck tot 
Kammerkomponist te benoemen. 
Maar dat betekende niet zoveel. Mo-
zarts ambtelijke werkzaamheid be-
stond volgens Bernhard Paumgartner 
slechts hierin, "dat hij tegen de 
carnavalstijd op bestelling van de 
hofschouwburgdirectie allerlei dans-
muziek had te componeren voor de 
gemaskerde bals die in de keizerlijke 
Redoutezaal werden gehouden en 
voor alle standen toegankelijk wa-
ren." (3) Tegenover de wereldreputa-
tie van de meester van de Orpheus was 
Mozart nauwelijks een opkomende 
ster. 


