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Mozart: Requiem (KV 626) 
 
 
"De ware kenner zal er voorwaar een kostelijk muzikaal genoegen in scheppen Händel’s Anthem te 
vergelijken met het Requiem van Mozart." 1 
 
Programma 
 

Händel: openingskoor "Funeral Anthem for Queen Caroline" HWV 264 
Händel: Slotkoor "Dettinger Anthem" HWV 265 
_________________ 
 
Mozart: Requiem  
Neukomm: Libera me 

 
Geschiedenis 
 
De meeste mensen zullen het Requiem van Mozart associëren met de tragische en veel te vroege dood van de 
briljante componist-musicus en zich de talrijke verhalen herinneren die de ronde doen over zijn overlijden en 
de ontstaansgeschiedenis van dit -zijn laatste- werk.   
 
Want wie was nu eigenlijk die mysterieuze opdrachtgever, die de "Seelenmesse" 2 via een onbekende bode bij 
Mozart liet bestellen? Welke rol speelde Antonio Salieri 3 bij het overlijden van zijn jonge collega? Hoe stond 
het met Constanze, de vrouw van Mozart, en haar beweerde relatie met diens leerling Franz Xaver Süssmayr? 
 
Er is op allerlei manieren geprobeerd een antwoord op deze en soortgelijke vragen te vinden, maar de films en 
boeken bijvoorbeeld die daarvan het resultaat waren, zijn eigenlijk allemaal ver bezijden de waarheid: al rond 
1800 immers was het ware verhaal over het ontstaan van het Requiem bekend! Zie hier enkele feiten: 
 
De in Neder-Oostenrijk woonachtige Graf Franz von Walsegg wilde zijn heel jong overleden echtgenote 
gedenken en bestelde daartoe een grafmonument bij een Weense beeldhouwer, en een Requiem bij Mozart. De 
graaf, zelf een gepassioneerde maar dilettantisch musicus, bestelde vaak muziekwerken, die hij vervolgens 
kopieerde om zich dan daarna uit te geven voor de componist ervan…. Hetzelfde wilde hij nu met het Requiem 
doen en daarom moest de order heel discreet en anoniem geplaatst worden. De bode die hij hiermee belastte 
was waarschijnlijk von Walsegg's Weense advocaat Sortschan. Pas rond 1800 kwam Constanze achter de naam 
van de opdrachtgever.  
 
Toen Mozart op 5 december 1791 overleed, was zijn werk aan het Requiem nog niet afgesloten. De enige 
mogelijkheid om het al ontvangen voorschot niet te moeten restitueren en de rest van het honorarium te kunnen 
ontvangen was een complete en door Mozart gesigneerde partituur van het Requiem in te leveren.  Constanze, 
die twee kinderen te verzorgen had, was daardoor gedwongen om het werk door verschillende musici uit de 
kring rond Mozart te laten completeren en af te ronden.  
 
Mozart's leerling Süssmayr, die het werk met de hulp van diverse andere 
componisten uiteindelijk voltooide, vervalste vervolgens de 
handtekening: op de eerste pagina staat boven rechts: di ma W: A: 
Mozart/ [1]792. [sic]4 - van Süssmayr's hand (zie Afb. 1). 
 
Over de anekdotes met betrekking tot Salieri valt te vermelden dat hij en 
Mozart elkaar, ondanks enkele verschillen, toch wel wisten te 
waarderen. Ze waren collega's en werkten zelfs samen5; zo zorgde Salarieri voor de opvoering van meerdere 
werken van Mozart, zoals de "Figaro" 6, de symfonie in g kl. (KV 550)7 en een pianoconcert 8. 

                                                 
1 Maximilian Stadler: Vertheidigung der Echtheit des Mozartschen Requiems, 1826, pag. 17 ("Wahre Kenner werden sich gewiss 

einen köstlichen musikalischen Genuss verschaffen, wenn sie Händels Anthem und Mozarts Requiem vergleichen.") 
2 Bericht volgens Constanze Mozart in: Franz Xaver Niemetschek: Leben des k.k.Kapellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart, Wien 

1798, pag. 32 - 37 
3 Salieri (1750 - 1825), sinds 1774 Kaiserlicher Kammerkomponist en Kapellmeister in Wenen  
4 di ma = di mano = van de hand van ...  
5 Cantate "Per la ricuperata", KV 477a, niet overgeleverd 
6 in plaats van een eigen werk, 1789 
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Echter, in de loop van de Romantiek werd Mozart als genie geïdealiseerd, terwijl Salieri's muziek meer en meer 
uit de mode raakte. Mede daardoor wonnen ongegronde beweringen snel aan geloofwaardigheid en werd de 
goede reputatie van Salieri geweld aangedaan. Het verhaal over Salieri's biecht Mozart te hebben vergiftigd, is 
dan ook onjuist. 
 
Een zeker zo interessant, maar vaak onopgemerkt aspect van het Requiem is de ambachtelijke benadering van 
het werk zelf: Mozart’s modus operandi.  
 
Naast de in de 19de eeuw ontstane geïdealiseerde voorstelling van Mozart als de componist die geen schetsen 
gebruikte, maar hele werken uit zijn hoofd direct in een partituur neerschreef, staat het gegeven dat er talrijke 
schetsen9 van zijn hand zijn overgeleverd.  
 
Mozart groeide op in een muzikale wereld waarin het contrapunt van Palestrina enerzijds wel geleerd werd en 
tot de gereedschappen van de componist/musicus behoorde, maar die anderzijds het barokke, kunstige 
contrapunt als gemaniëreerd en te gecompliceerd ("gelehrt") ervoer.  
 
Toen hij echter in Wenen de geneeskundige Gottfried van Swieten, Präfect der Kayserlischen Bibliothek en 
leider van de Musicalische Cavalirs-Gesellschaft leerde kennen, begon Mozart zich op diens aansporing bezig te 
houden met de muziek van Bach en Händel. Hij raakte erg onder de indruk van de ambachtelijke kwaliteit van 
deze muziek en probeerde zich deze kunst eigen te maken. Aan de hand van de schetsen uit die tijd kunnen we 
zien hoe moeilijk dat voor hem was: terwijl andere overgeleverde schetsen nauwelijks correcties bevatten, zitten 
deze schetsen vol met doorhalingen en verbeteringen.  
  
In die tijd was het overigens gebruikelijk dat de leerlingen hun meester kopieerden om van hem te leren10 en 
voor Mozart gold hetzelfde met betrekking tot o.a. het werk van Händel. Abbé Stadler, componist en tijdgenoot 
van Mozart, schrijft: "Ik vond [hem], hoe hij [...] de grote Händel bestudeerde, en hem als voorbeeld voor 
ernstige zangstukken koos."11 En: "[Mozart wist] tijdens de laatste jaren van zijn leven de grote meesters nog zo 
te waarderen [...], dat hij hun ideeën boven de zijne verkoos."12  En zo ontstonden meerdere bewerkingen van 
composities van Händel voor uitvoeringen onder Mozart's leiding13.  
 
Door deze manier van werken met Händel's contrapuntische muziek leerde Mozart van hem. Ook de werken 
van Bach, waartoe hij door van Swieten toegang kreeg, hadden een grote invloed op hem. Mozart 
experimenteerde in deze tijd ook in eigen werken met het contrapunt, bijvoorbeeld in de strijkkwartetten.  
 
Het Requiem  
In de laatste maanden van zijn leven hield Mozart zich -naast zijn werk aan de "Zauberflöte" en "Titus"- intensief 
bezig met het componeren van het Requiem, dat het hoogtepunt vormt van bovengenoemde  ontwikkeling in 
Mozart’s scheppend vermogen.   
 
De opdracht tot het componeren ervan bood Mozart een goede gelegenheid "zich ook in dit genre (kerkmuziek)  
te bekwamen, omdat de hogere pathetische stijl van de kerkmuziek altijd al zijn belangstelling had 
getrokken.)"14 Wat men toen onder de "pathetische Stil" verstond, wordt duidelijk uit bronnen, zoals Sulzer's 
Allgemeine Theorie der schönen Künste: "In een kunstwerk worden met pathos  die zaken aangeduid, die het 
gemoed vullen met duistere hartstocht [eerder in het boek genoemd: vrees, verschrikking, en sombere 
droevigheid]... In de muziek vinden we dit vooral in kerkmuziek en in de tragische opera's [...]"15 Ook als 

                                                                                                                                                                  
7 1791, onder leiding van Salieri 
8 Es gr. (KV 482), 1785 
9 Ulrich Konrad: Mozarts Skizzen, Acta Mozartiana, 3/4, Augsburg 12/1998 
10 Deze praktijk vinden we in alle ambachten (Tot het eind van de 19de eeuw was compositie een wetenschap en musiceren een ambacht.) 

terug. Een ander voorbeeld zijn de werkplaatsen van schilderers zo als Rembrandt.  
11 Maximilian Stadler: Vertheidigung der Echtheit des Mozartschen Requiems, 1826, pag. 10 ("Ich fand, wie er [...] den grossen Händel studirte, 

und ihn zu seinem Muster in ernsthaften Singsachen wählte.") 
12 Maximilian Stadler: Vertheidigung der Echtheit des Mozartschen Requiems, 1826, pag. 12 ("[Mozart wusste] in seinen letzten Lebensjahren die 

grossen Meister noch so zu schätzen [...], dass er Ideen von ihnen seinen eigenen vorzog.") 
13 Acis und Galathea (1788), Messias (1789), Alexanderfest en Cäcilienode (1790).  
14 Franz Xaver Niemetschek: Leben des k.k.Kapellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart,  Wien 1798, pag. 32 - 37 ("[...] und äusserte zugleich sein 

Verlangen sich in dieser Gattung auch einmal zu versuchen, um so mehr, da der höhere pathetische Stil der Kirchenmusik immer nach seinem 
Genie war.") 

15 Johann Georg Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste, deel 3, Leipzig 1793, pag. 661 ("In einem Werke der Kunst ist Pathos, wenn es 
Gegenstände schildert, die das Gemüth mit jenen finstreren Leidenschaften erfüllen [zuvor genannt: Furcht, Schrecken und finstere 
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repertoirestuk, vooruitlopend op zijn mogelijke toekomst als Domkapellmeister, zou hem het Requiem wellicht 
goed van pas komen. 
 
In hoeverre de kwaliteit van het Requiem ook bewust samenhing met het besef van zijn eigen naderende dood 
(Mozart liet zich naar Constanze ontvallen dat hij zijn eigen Requiem aan het schrijven was16), zal  ik hier niet 
verder uiteenzetten. In ieder geval instrueerde Mozart zijn leerling Süssmayr, die hem tijdens zijn laatste weken 
bij het schrijven hielp, hoe hij het Requiem na zijn dood zou moeten voltooien. De muzikaal-architectonische 
structuur van het werk is dwingend en Mozart moet er een duidelijk idee van gehad hebben en heeft dit 
vervolgens aan zijn leerling overgedragen. 
 
Het Requiem is het resultaat van Mozart's jarenlange werken aan het contrapunt en het bestuderen van 
Requiems van collega's.  Als men het werk doorleest vindt men dus duidelijke parallellen met soortgelijke 
werken van andere componisten. Mozart gebruikte zelfs hele thema's en contrapunten van andere componisten, 
maar door de manier waarop hij dat deed en ze arrangeerde, schept hij een unieke "Kirchensache". Het 
Requiem is geen stijlkopie,veelmeer bereikt Mozart door de bewuste integratie van verschillende 
compositietechnieken een verfijning van de toonzetting en een sterkere expressie. 17 Hij schept dus iets nieuws 
uit iets ouds. 
 
Stadler schrijft: "Want zoals Mozart het motief van het Kyrie uit een oratorium van Händel heeft genomen, zo 
nam hij ook het motief van het Requiem [aeternam] uit Händels »anthem [...]«, Hij vond [hierin] het een heel 
geschikt idee voor een Requiem [aeternam]; maakte gebruik ervan, [...] voerde ze op zijn eigen [...] meesterlijke 
manier uit. De ware kenner zal er voorwaar een kostelijk muzikaal genoegen in scheppen Händel’s Anthem te 
vergelijken met het Requiem van Mozart."18 
 
Om het scheppingsproces van het Requiem te verduidelijken volgt hier een korte uitleg van enkele delen.  
 
Introïtus 
Het "Requiem aeternam" is volledig in Mozart's handschrift overgeleverd. Als voorbeeld gold het openingskoor 
van Händel ‘s  Funeral Anthem for Queen Caroline, HWV 264:  
- de instrumentale inleiding (incl. de articulatie), het thema van het "Requiem aeternam " (a) en instrumentale 
contrapunt (b) van Händel (zie afb. 2 - 4). Nadat het thema en het contrapunt eerst apart van elkaar 
voorgedragen worden, combineert Mozart beiden vanaf maat 34 (zie afb.3). Mozart's contrapuntische 
complexiteit overtreft zijn voorbeeld veruit. 
- de doorvoering van de liturgische Tonus peregrinus (p. psalmtoon) in een soort koraalbewerking ("Te decet 
hymnus")  
 

                                                                                                                                                                  
Traurigkeit]... In der Musik herrscht es vorzüglich in Kirchensachen und in der tragischen Oper [...]") 

16 Salzburger Intelligenzblatt, 7 Jan. 1792 (Hintermaier in Österreichische Musikzeitschrift 26, 1971, S. 436) en  
 Bericht volgens Constanze Mozart in: Franz Xaver Niemetschek: Leben des k.k.Kapellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart, Wien 1798, pag. 32 - 

37 
17 zie Christoph Wolff: Mozarts Requiem, Kassel 1991, pag. 77 
18 Maximilian Stadler: Vertheidigung der Echtheit des Mozartschen Requiems, 1826, pag. 17 ("Denn so wie Mozart das Motiv zum Kyrie aus 

einem Händel'schen Oratorium genommen, so nahm er auch das Motiv zum Requiem aus Händels »anthem [...]«. Er fand in diesem Anthem 
eine sehr geeignete Idee zu einem Requiem; benützte sie, [...] führte sie nach seiner eigenen Art [...] meisterhaft aus. Wahre Kenner werden 
sich gewiss einen köstlichen musikalischen Genuss verschaffen, wenn sie Händels Anthem und Mozarts Requiem vergleichen.") 
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Afb. 2: Händel, Openingskoor HWV 264 

Afb. 3: Mozart, Introitus, 34ff 
 

- Het thema van Händel’s “The ways of Zion” en Mozart’s “Requiem aeternam” gaat terug op het protestantse 
koraal “Wenn mein Stündlein vorhanden ist”. (zie afb. 4)19 

 
 

                                                 
19 Melchior Franck (1580 -1639) 
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Kyrie 
De hoofdgedachte van dit deel is volledig in het klad overgeleverd. Als voorbeeld diende hier het slotkoor uit 
Händel’s:  "Dettinger Anthem", HWV 265. 
- de thema’s van het "Kyrie eleison" (a) en van het "Christe eleison" (b) zijn ook van Händel. 
 

 
 

Afb. 4: Händel, Slotkoor HWV 265 
 

Afb. 5: Mozart, begin van het Kyrie.  
 
Het Kyrie-thema herinnert ook aan de "Cum sanctis tuis" -fuga in Michael Haydn’s  c kl. Requiem: 

 
 
Bij de eerste uitvoering van dit stuk speelde de vijftienjarige Mozart tweede viool. Hij moet erg onder indruk zijn 
geweest van het werk, getuige de verdere overeenkomsten met Haydn's Requiem.  

 
Enkele maten uit J. M. Haydn’s Introïtus: 
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Maat 43 uit Mozart's Introïtus. 
 
Offertorium 
Ook in het Offertorium (Domine Jesu) hoort men overeenkomsten en waar Mozart's thema voor de "Quam olim 
Abrahae" -fuga vandaan komt wordt duidelijk als men Haydn’s muziek op de zelfde tekst met die van Mozart 
vergelijkt (afb. 6 en 7): 

 
Afb. 6: J. M. Haydn: Requiem in c, Offertorium, maat 50 e.v.  

 
Afb. 7: Mozart: Offertorium, maat 44 e.v.  

 
Verder valt op, dat het begin van het Recordare overeenkomt met de volgende maten uit een symfonie voor 

strijkers van Wilhelm Friedemann Bach uit 1758: 
 
 
Tenslotte zijn er ook nog overeenkomsten met muziek uit de requiemmis van François-Joseph Gossec en de 
Messe des Morts van Jean Gilles, die het Hollands Vocaal Ensemble in 2006 uitvoerde.  
 
Over Neukomm's completering 
 
Sigismund von Neukomm (1778 - 1858) was een beroemd pianist, componist, dirigent en diplomaat die zich 
inzette voor de verspreiding van de werken van Mozart. Hij studeerde bij Michael en Joseph Haydn en werkte 
onder andere als Capellmeister in St. Petersburg. Zijn oeuvre omvat rond 300 werken, waaronder 10 opera's, 3 
oratoria en liederen. Hoewel hij de clavecimbelleraar van Mozart's zoon Carl Thomas was, leerde Neukomm 
diens vader nooit kennen. Neukomm hoorde Mozart’s Requiem in Wenen in een uitvoering ter nagedachtenis 
aan diezelfde grote Mozart. Als ambassadeur van Frankrijk woonde Neukomm tussen 1816 en 1821 in Rio de 
Janeiro, waar hij voor een uitvoering van Mozart’s Requiem op Sint Ceciliadag in 1819 een "Libera me" schreef. 
Het was de Duitse musicoloog Prof. Dr. Ulrich Konrad die in 1989 een handschrift van het Requiem met dit 
aansluitende "Libera me" ontdekt e. 
 
In de partituur van Neukomm vinden we niet alleen metronoomcijfers voor zijn "Libera me", maar voor alle 
delen van het Requiem. Dit maakt Neukomm's partituur een uniek bewijs van de uitvoeringspraktijk van het 
Requiem. Het gebruik van historische instrumenten en de door Neukomm aangegeven tempi helpen ons te re-



 7

construeren, hoe het stuk toen geklonken moet hebben.  
 
 Het "Libera me" is helemaal in stijl met de harmonische context van Mozart. Op de plaatsen waar de tekst 
delen uit het Introïtus en het Dies Irae  herhaalt, gebruikt Neukomm Mozart's muziek. De door Neukomm 
gecomponeerde muziek is van hoge kwaliteit en zijn partituur van het "Libera me" heeft de belangstelling van 
wetenschappers en musici voor de in onze tijd onbekende componist geprikkeld. Dit is pas het begin van de 
herontdekking van Neukomm's oeuvre.  

J. Boysen 


