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Een briljant idee 
In 1788 vond de keizer dat hij, 

gezien de oorlogssituatie, het beste de 
hofopera kon sluiten: "Je crois que 
c'est le moment de renoncer entière-
ment a l'Opéra pour l'année prochai-
ne," schreef hij aan graaf von Rosen-
berg. Dat veroorzaakte grote paniek 
in de schouwburg: zangers en tech-
nisch personeel waren meteen ge-
broodroofd. "Voor da Ponte," zo 
schrijft zijn biograaf April Fitzylon, 
"was het een echte ramp, want hij had 
jarenlang moeten vechten voor een 
plaats onder de zon, en nu hij succes 
kende, scheen alles hem te ontglip-
pen." (4) Daarom bedacht hij een 
manier om het operabedrijf te redden. 
Hij zou een abonnementsysteem in-
voeren, zodat het gezelschap zichzelf 
zou kunnen bedruipen. De keizer 
vond dit zo een schitterend idee, dat 
hij het salaris van da Ponte onmid-
dellijk verdubbelde. Daarnaast bestel-
de hij ook een nieuw werk, en de 
legende wil dat de keizer zelf aan een 
leuk onderwerp had gedacht. Hij had 
een pikant verhaal gehoord dat een 
paar edelen overkomen was en dat 
zich vanzelf tot een komedie leende. 
De stof voor Cosi fan Tutte was 
gevonden. 

Over de eigenlijke uitwerking er-
van weten we weinig. Da Ponte, die in 
zijn memoires zo uitvoerig en vaak zo 
onbetrouwbaar bericht over alle intri-
ges en tegenkantingen, besteedt aan 
Cosi fan Tutte nauwelijks aandacht. 
Hij schatte het werk blijkbaar veel 

lager dan Don Giovanni o(Le Nozze, al 
was het de enige tekst waarvoor hij bij 
niemand te leen ging. 

Bij Mozart zelf vinden we al veel 
vroeger de sporen van een interessant 
project. In 1783 al had Mozart aan 
zijn vader geschreven dat hij graag een 
opera zou laten schrijven die echt 
komisch is. "En als het mogelijk is met 
twee even sterke vrouwenrollen —de 
ene zou seria, maar de andere mezzo 
carattere moeten zijn— maar in 
kwaliteit precies gelijk. De derde 
vrouw kan echter helemaal buffa zijn, 
evenals alle mannen als dat nodig is," 
voegde hij er in zijn brief aan toe. 
Meteen hebben we de structuur van 
Cosi. Pas in 1789 heeft deze vorm een 
volledige aankleding gevonden. Het 
bewijst hoe sterk Mozart bij zijn 
projecten betrokken was. Trouwens 
da Ponte had eerst de titel La Scuola 
degli Amanti bedacht. Cosi fan Tutte 
(Zo doen ze allen, en 'allen' in het 
Italiaans is vrouwelijk) is een regel die 
niet in het libretto voorkwam, maar 
die er door Mozart werd aan toege-
voegd. 

Het bewijs 
De verhaalstof is van een grote 

eenvoud: een oude filosoof Don 
Alfonso ziet met lede ogen aan dat zijn 
twee jonge vrienden rotsvast geloven 
in de trouw van hun verloofdes (twee 
zusjes, trouwens). Laten we dat on-
derzoeken, zegt Don Alfonso, en 

wedden dat het niet waar is. De twee 
jongelui aanvaarden de weddenschap 
en lenen zich tot een wetenschappe-
lijk-psychologisch experiment. Ze 
vertellen aan hun meisjes dat ze naar 
de oorlog moeten en nemen geroerd 
afscheid. Even later verschijnen ze 
weer, verkleed als Albaniërs. Zo 
maken ze het hof aan eikaars verloof-
de. De opera toont hoe de meisjes 
eerst aan deze nieuwe minnaars weer-
staan, maan ten slotte toch toegeven. 
Don Alfonso's stelling wordt con brio 
bewezen. 

Maar welk besluit trekken de 
geliefden hieruit? Geen, heeft men de 
neiging hierop te antwoorden. Want 
als het spel afgelopen is, volgt er een 
algemene verzoening, en zullen de 
originele paren opnieuw samenko-
men. Het stuk blijft dus trouw aan de 
structuur: orde/verstoring/orde. 

Een vogel op een stok 
In hel scènebeeld ziet men een 

vogel op een staaf zitten, onbeweeg-
lijk. Waarom ? 

"Ik trek het me niet aan, want 
ik vind dat prachtig, maar het is 
één van de geheimen van Karl-
Ernst Herrmann. Ik denk dat hij 
die daar geplaatst heeft om een 
vast punt te hebben waartegen de 
achtergrond zich kan bewegen. 
Het versterkt dat effect." 
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