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werk. Nr. 39 heeft een grootse introductie die als een soort ouverture werkt, 
maar de symfonie heeft geen coda, geen écht slot. Nr. 40 heeft juist geen 
introductie en begint ineens. De finale van nr. 41 lijkt alles samen te vatten en 
vormt de catharsis van wat er in alle voorgaande delen is gebeurd. In deze 
theorie is de Symfonie nr. 40 het middendeel van een triptiek. Een middendeel 
waarin de dood van zijn dochtertje Theresia, zijn chronische geldzorgen en zijn 
teleurstelling over de slechte ontvangst van zijn opera Don Giovanni in Wenen 
een draaikolk van emoties teweeg brengen. Er klinkt storm en tragiek en de 
radicale chromatiek in de finale is zijn tijd ver vooruit. Maar het blijft Mozart. 
Ook in de donkerste tijden is zijn muziek elegant, verfijnd en evenwichtig. 

Zangers en musici in een ei
De twee jaar geleden overleden Nederlandse componist Hans Kox compo-
neerde zijn The Concert in the Egg variaties voor strijkers voor het vijftigjarig 
bestaan van het Nederlands Kamerorkest. Kox nam het schilderij Zangers en 
musici in een ei, geschilderd door een navolger van Jheronimus Bosch, als 
inspiratiebron. Het schilderij is met symbolen van ontucht en bedrog een 
voorstelling van ontaarde feestpret. ‘We are living in a mad world, and we 
know it’, schreef Kox boven de partituur, een citaat van de (cultuur) historicus 
Johan Huizinga uit 1935. Als 14-jarige jongen maakte Kox de slag bij Arnhem 
mee, wat diepe sporen bij hem naliet en in zijn muziek terug te horen is. 
Muziekjournalist Aart van der Wal: ‘De defaitistische inslag van zijn muziek 
maakt duidelijk dat niets kan worden gedaan aan de onrechtvaardigheid die 
de wereld in zijn greep heeft, maar dat de muziek desondanks een brenger van 
troost is, die tegen de verdrukking in hoop, liefde en vertrouwen biedt.’

Tekst: Alexander Klapwijk

In mineur
Wolfgang Amadeus Mozart kende grote successen en rijkdom, 
maar ook diepe teleurstellingen en bittere armoede. Toch is zijn 
muziek vooral elegant, verfijnd, evenwichtig en opgewekt. Van 
de ruim veertig symfonieën die Mozart componeerde, staan er 
dan ook maar twee in een mineurtoonsoort: beide in g-klein. 
De componist bewaarde die toonsoort voor zijn meest droevige 
en tragische muziek.

Stormachtig 
De stotende syncopen, de hoekige ritmiek, de enorme sprongen in de melodie 
en de turbulente energie: het is niet verwonderlijk dat regisseur Miloš Forman 
het Allegro con brio uit Symfonie nr. 25 als openingsmuziek nam voor zijn 
dramatische film Amadeus. De symfonie is op-en-top Sturm und Drang. 
Mozart voltooide het een week nadat hij gedesillusioneerd terugkeerde van 
een audiëntie bij aartshertogin Maria Theresia in Wenen. Na jaren van reizen 
zocht hij een vaste aanstelling. Hij wilde zich graag in Wenen vestigen en de 
afwijzing van Maria Theresia kwam hard aan. Hoewel de merkwaardige 
Symfonie nr. 39 van Haydn vaak genoemd wordt als inspiratiebron voor deze 
symfonie, gaat die eer eerder naar de destijds vrij populaire componist Johann 
Baptist Vanhal. Mozart kende Vanhal goed en speelde zelfs met hem en 
Joseph Haydn in een strijkkwartet. Luister maar eens naar de Finale uit 
Vanhals Symfonie in g: de parallellen zijn treffend.

Laatste symfonieën
In 1788 voltooide Mozart in korte tijd drie symfonieën, waarin volgens ‘Mozarto-
loog’ H.C. Robbins Landon het toppunt van Mozarts kunnen te horen zijn: de zin 
voor structureel evenwicht en proportie, het rijke harmonische vocabulaire en in 
het bijzonder de zorg voor de orkestrale textuur zijn ongeëvenaard. Dirigent 
Nikolaus Harnoncourt, ook een groot Mozartkenner, gaat nog een stap verder: 
hij stelt dat die drie laatste symfonieën bedoeld zijn als een groot driedelig 


