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PHILIP DE VOS
Outeur en Korrespondent

As kind het ek in die veer-
tigerjare in Bloemfontein 
in ’n huis sonder veel 

boeke of musiek grootgeword.  Vir 
my was die enigste musiek dié wat 
ek vroegoggend op die Afrikaanse 
program oor die draadloos kon hoor: 
Kleinjan skiet ’n kat of dalkies Hasie, hoe-
kom is jou stert so kort.

Saterdagmiddae was daar die groot plesier van Lion’s 
Hits of the Week.  Dan het ek al die liedjies se titels van 
nommer agt tot nommer een neergeskryf en geluister na 
Doggie in the window, The Tennessee Waltz of Abadaba 
Honeymoon.

Die enigte ander kans om musiek te hoor, was as ek en 
Mary-Ann, wat langsaan ons gewoon het, musiek gespeel 
het op hulle opwengrammofoon.  Dan was dit tyd vir Bing 
Crosby of die Andrews Sisters.  Van Mozart of enige ander 
klassieke komponis se bestaan, het ek skaars geweet.

Toe - een middag toe ons vir my oom Stevie gaan kuier 
het - hoor ek Ketelbey se In a Persian market en dit was 
seker die heel eerste keer dat ek ’n simfonieorkes gehoor 
het.

Klassieke musiek het ek eers 
werklik ontdek toe ek in my 
vroeg-twintigs was.  Die eerste 
kennismaking was met Dvo-
rak se Nuwe wêreld-simfonie 

en ek kon nie glo dat musiek 
so wonderlik kon wees nie.  Die 

eerste klassieke werke was dan ook 
toondigte waar musiek as’t ware ’n 

storie vertel: Tchaikovsky se Romeo en 
Juliet, Resphigi se Dennebome van Rome 

en Debussy se stemmingsvolle Middagslaap 
van ’n bosgod.

Mozart moes baie lank wag voordat ek hom eers ontdek 
het - middel 1971 om presies te wees.  Ek was alreeds byna 
32 jaar oud, dus drie jaar jonger as Mozart toe hy op 35 
oorlede was en al wat ek teen dié tyd geken het, was sy 
Eine Kleine Nachtmusik en was nie bewus van die won-
derlike skat wat nog op my lê en wag nie.

Ek was op my eerste besoek aan Europa en orals in su-
permarkte en kafees het Walter de los Rios se verwerking 
van die eerste beweging van Mozart se 40ste simfonie oor 
luidsprekers geblêr.  In 1973 was ek ’n onderwyser aan 
’n Kaapstadse skool, maar het ook gereeld in operas vir 
die Kaaplandse Raad vir die Uitvoerende Kunste (KRUIK) 
opgetree.  My eerste operarol was dié van Basilio in Die 
huwelik van Figaro en ’n nuwe wêreld is voorwaar vir my 
ontsluit en skielik het ek bewus geword van die skoonheid 
van Mozart se musiek waarvan ek in al die jare nie eens 
geweet het nie.  Hoor ek die finale van hierdie opera se 
tweede bedryf, staan my hare nog steeds gereeld regop en 
ek kan nie glo dat daar êrens ’n mooier frase kan wees as 
wanneer Figaro, die hertogin en Susanna Deh! signor, nol 
contrasate; Consolate I miei desir, sing nie.

Wie dan was hierdie Mozart wat sulke wonderlike 
musiek kon skryf?  Daar is al soveel oor hom gesê dat enige 
iets wat ek durf noem seker ou nuus vir ’n musiekkenner 
sal wees.

Mozart is op 27 Januarie 1756 - dus 250 jaar gelede 
- gebore en in die doopregister in Salzburg staan geskrywe 
Joannes Wolfgangus Theophilus.  In Italië van 1770 het 

Geliefde van God

Amadeus
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Mozart homself Wolfgango Amadeo genoem en vanaf 
1777 Wolfgang Amadè.  Die titel van Peter Shaffer se 
toneelstuk en film was dan inderdaad Amadeus (Geliefde 
van God).

Sy pa, Leopold, was ’n violis aan die hof van die Aarts-
biskop in Salzburg en was wel deeglik bewus dat Wolfgang 
’n wonderkind was.  Op vierjarige ouderdom kon sy seun 
alreeds klavierspeel en sy eerste musikale komposisies volg 
toe hy vyf jaar oud was.

Nannerl, Wolfgang se suster was drie jaar ouer as hy en 
’n goeie pianis en Leopold het gou besef dat hy kon geld-
maak deur met sy kinders deur Europa te toer en op te 
tree by koningshowe, die adel en voor die man op straat.  
Vanaf Wolfgang se sesde jaar was hy dus alreeds onder-
worpe aan ongemaklike koetsritte, slegte weer en swak 
herberge terwyl sy pa sy beursie kon vul.  

So lui een van die advertensies wat Leopold in 1764 in 
’n Londense koerant geplaas het: At the Great Room in the 
Spring Garden near St James Park, this day June 5, at twelve 
o’ clock will be performed a grand concert of vocal and instru-
mental music for the benefit of master Mozart of seven years 
of age.  This method is taken to show to the public the greatest 
prodigy that Europe or human nature has to boast of.

Die vraag bestaan - het Leopold sy kinders misbruik vir 
geldelike gewin en sou Wolfgang Mozart ooit die grote 
Mozart geword het as dit nie vir sy pa was nie?  Feit is dat 
die seun nooit werklik die kans gegun is om slegs ’n kind 
te wees nie.

Van die ouderdom ses tot 14 was die Mozarts vyf en ’n 
half jaar op pad en was Wolfgang nooit lank genoeg in een 
plek om vriendskappe met kinders van sy eie ouderdom 
op te bou nie.

In 1770 op ouderdom 14 egter is Wolfgang en sy pa 
alleen Italië toe.  Teen dié tyd het Wolfgang alreeds twee 
operas geskryf - die eerste opera Bastien und Bastienne 
is alreeds geskryf toe hy 12 jaar oud was.  Mense was nie 
meer beïndruk met ’n veertienjarige wat klavier kon speel 
nie, en Wolfgang moes hom in Italië dus as operakomponis 
bewys.

Op 3 April in Florence ontmoet Wolfgang ’n ander 
wonderkind, Thomas Linley - ’n jong violis van Bath in 
Engeland, wat presies so oud soos Wolfgang was, en wat 
ook alreeds op agtjarige ouderdom begin komponeer 
het.  Hulle vriendskap het presies drie dae geduur voordat 
die Mozarts weer verder moes reis.  Leopold beskryf die 
vriendskap in een van sy briewe: Hierdie twee seuns het 
om die beurt saam musiek gemaak, nie soos seuns nie, maar 
soos twee volwassenes.  Tommasino (Thomas Linley) het ons 
huis toe begelei en het bitter trane geween omdat ons die 
volgende dag reeds moes vertrek.

Sover bekend was dit die enigste vriendskap wat 
Wolfgang ooit met iemand van sy eie ouderdom gehad 
het.  Die twee seuns het mekaar nooit weer gesien nie, en 
agt jaar later het Thomas Linley verdrink.  (Ek noem hierdie 
episode omdat dit later ’n deel van my novelle, Trazom, 
geword het wat in 1992 gepubliseer is.)

Wolfgang se verhouding met sy vader het algaande 
verswak, veral toe Wolfgang verlief geraak het op Aloysia 

Weber en onmiddellik wou trou.  Toe hy in 1778 met Aloysia 
se suster, Constanze, getroud is, het dit ook min of meer die 
verhouding met sy pa verbreek.

Baie mense wat die film Amadeus gesien het, waar 
Wolfgang as ’n vuilbekkige jongeling uitgebeeld word, maak 
sterk kapsie daarteen en sê dat dit nie so is nie.  Maar, lees 
mens Wolfgang se briewe aan sy niggie Maria Thekla, besef 
jy dat dit helaas wel waar kan wees.  Die briewe is absoluut 
skatologies en party mense sal heel geskok wees oor die 
kinderagtigheid en toilethumor van Wolfgang op daardie 
stadium in 1777.  (Mozart se briewe wat vryelik in vertaling 
beskikbaar is, gee ’n wonderlike insae in hierdie komplekse 
mens.)

Een wanopvatting wat baie mense het, is dat Wolfgang 
besonder lief vir sy geboortedorp, Salzburg, was.  Deesdae 
vereer hierdie dorp sy grootste kind met feeste en marsi-
pein-sjokolade en ander kitsch wat die toeriste opraap.  Die 
waarheid is egter dat hy nie dié plek gou genoeg kon verlaat 
om in Wene sy grootste musikale suksesse te behaal nie.  In 
1781 skryf hy: Salzburg beteken absoluut niks vir my nie, behal-
we die geleentheid om die Hertog onder sy agterent te skop.

En in Wene (vanaf 1781) en Praag het hy inderdaad sy 
grootste suksesse behaal.  Hier dink ons aan sy groot operas 
soos Così fan Tutte, Die huwelik van Figaro, Don Giovanni 
en sy heel laaste opera, Die towerfluit (1791).  Ook die 
laaste klavierkonserte van die altesaam 27 wat hy geskryf 
het; asook sy latere simfonieë soos nommer 40 en 41 en die 
wonderskone klarinetconcerto wat hy ’n paar maande voor 
sy vroeë dood geskryf het.

Daar word vandag steeds baie gewonder oor sy dood op 
5 Desember 1791 toe hy maar 35 jaar oud was.  Destyds is 
gegis dat hy deur die komponis Salieri vergiftig is, en hierdie 
teorie is aangeblaas deur die Russiese digter Pushkin in sy 
drama Mozart and Salieri wat later die basis van Rimsky-
Korsakoff se opera geword het.  Later het Peter Shaffer met 
sy drama, Amadeus, (1979) hierdie teorie laat voortleef.  
Salieri self, het toe hy in ’n gestig was, gesê dat hy Mozart 
vermoor het.  Deesdae word dit egter afgeskryf as die 
waanbeelde van ’n kranksinnige en dat Mozart waarskynlik 
aan nierversaking beswyk het.

Baie mense betreur sy vroeë dood, maar as ’n mens 
daaraan dink dat hy vanaf ouderdom vyf tot 35 ongeveer 
626 musiekstukke nagelaat het wat insluit, solo-komposisies, 
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musiek vir klavier en viool, concertos vir 
verskillende musiekinstrumente selfs vir 
die fluit, wat hy glo as instrument nie 
kon verdra nie, kerkmusiek, operas, sim-
fonieë, ensovoorts, dan kan ons slegs 
dankbaar wees oor dit wat vir ons be-
houe gebly het.

Daar word ook groot gewag gemaak van 
sy begrafnis in ’n arm man se graf.  Sy vrou, 
Constanze, was nie by die teraardebestelling 
teenwoordig nie, en het eers 17 jaar daarna 
na die graf gaan soek.  Tog is dit aan Constanze te 
danke dat soveel van sy die briewe behoue gebly het, al-
hoewel sekeres ongetwyfeld deur haar vernietig is omdat 
dit dalk te persoonlike gegewens bevat het.

Party mense sal miskien die forsheid van Beethoven se 
musiek verkies, maar dié wat fyn luister sal ’n hele wêreld 
van skoonheid in Mozart ontdek.  Iemand het êrens geskryf: 
Beethoven sê: Luister na my!  Mozart sê: Sal jy nie asseblief 
na my luister nie.

Luister gerus na Mozart se stadige bewegings.  Geen 
ander komponis het sekerlik soveel frases van absolute 
skoonheid geskryf nie.

Mozart het natuurlik veel te danke aan die moderne 
filmmedium wat jong mense aan sy werk bekendgestel het.  
So is daar Sunday, bloody Sunday met sy trio Soave sia il 
Vento uit Così fan Tutte, die Sweedse film Elvira Madigan 
wat die stadige beweging uit sy 21ste klavierkonsert ge-
bruik, Padre Padrone met die stadige beweging uit sy klari-
net concerto, Amadeus met die onvoltooide Requiem en 
heel onlangs die animasiefilm Triplets of Belleville wat die 
eerste beweging uit Mozart se Mis in C-mineur gebruik.

’n Interessante stukkie trivia.  Mens herken gewoonlik 
’n portret van Beethoven, maar geen twee skilderye van 
Mozart lyk presies dieselfde nie.  Hier is beskrywings van 
sy suster en die destydse sanger Michael Kelly.

Volgens sy suster Nannerl: Mozart was klein, skraal en 
bleek met ’n pokgemerkte vel, onopvallend in beide gesig 
en voorkoms.  Behalwe in sy musiek was hy altyd min of 
meer ’n kind.

Volgens Michael Kelly: Hy was buitengewoon klein, met 
’n bos ruie hare.  Hy was baie lief vir pons, en het graag 

biljart gespeel.  Hy was buitengewoon 
vriendelik en het graag opgetree, maar 
het onmiddellik opgehou as daar die 
minste geraas was…

Baie mense dink steeds aan Mozart 
as ’n soort gepoeierde, gepruikte porse-

leinpop, ’n produk van die 18de eeu, maar 
lees mens sy briewe, kom ’n heel ander 

karakter na vore.  In hierdie briewe merk 
ons ’n persoonlikheid van vlees en bloed, met 

al sy tekortkomings en vreugdes.
Hier volg enkele uittreksels.

 Ek sweer op my woord van eer dat ek nie Salzburg of 
sy inwoners kan verdra nie (8/01/1779).

 Hy het my toe na ’n Koffiehuis toe geneem - waar ek 
gedink het ek gaan omval van die verskriklike stank van 
tabak.  Maar ek moes dit ongelukkig vir ’n hele uur lank 
verdra (14/10/1777).

 Soen asseblief Mamma se hand 1 000 000 000 000 
keer namens my en stuur groete aan al ons vriende 
(3/03/1770).

 Hierdie is die treurigste dag van my lewe - ek het nog 
nooit iemand sien sterf nie - en toe dit wel gebeur, was 
dit my eie moeder - dit was die oomblik wat ek die 
meeste gevrees het en ek het vir God gebid om my 
krag te gee - en Hy het my gehoor (3/07/1778).

 Ek het geen nuus nie, behalwe dat 35, 59, 60, 61 en 62 
die wennommers in die lotery was (26/10/1771).

 Mozart was ook lief vir woordspeletjies en woorde 
agterstevoorspel soos in die volgende: Stuur my 
groete aan al my goeie vriende, manlik en vroulik … 
oidda - gnaglow Trazom (21 /08/1773).

 Partykeer is onnodige woorde in sy briewe ingevoeg: 
Vaarwel (my longe).  Ek soen jou (my lewer) en bly 
vir altyd (my maag) jou onwaardige broer Wolfgang 
Liewe suster, iets byt my!  Kom krap my asseblief! 
21/11/1772.

 Uit ’n brief aan sy niggie Maria Thekla: O, my agterent 
brand soos vuur.  Wat op aarde kan dit wees?  Miskien 
wil ietsie bruin daar agter uitkom.  Gode sy dank, kan 
ek werklik my ore glo?  Wat se treurige klank kom hier 
van agter uit? (5/11/1777) (Hierdie uittreksel is nog bra 
ordentlik.  Die res moet lesers maar self in die Mozart-
briewe gaan uitsnuffel!) 

 En laastens op ’n ernstiger toon: Sê vir Pappa om op te 
hou bekommer oor my.  Ek lewe elke dag met die be-
sef dat God daar is.  Ek erken Sy grootheid, ek voel Sy 
woede; ek is ook bewus van Sy liefde vir my en teenoor 
al Sy skepping. 25/10/1777.

Op die ou end by die lees van sy briewe besef mens dus, 
Wolfgang Amadeus Mozart was ’n doodgewone mens 
soos ek en jy, maar terselfdertyd  besef mens dat Amadeus 
(die Geliefde van God) aangeraak is met ’n tikkie gekheid 
en ’n talent soos by geen ander nie.
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Iemand het êrens geskryf:  
Beethoven sê:  Luister na my!   
Mozart sê:  Sal jy nie asseblief na my 
luister nie
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