
Als we de carrière van da Ponte en 
Mozart van dichtbij bekijken, levert 
het libretto allerlei interessante bio-
grafische elementen op: Mozart zelf 
was op Aloisia Weber verliefd ge-
weest, maar was na haar afwijzing met 
haar jongere zusje Constanze ge-
trouwd. Da Ponte zelf kwam in een 
soortgelijke situatie terecht: in Dres-
den werd hij verliefd op twee zusters 
en had ook een amitié amoureuse 
(zoals April Fitzlyon dat fijntjes 
noemt) met de moeder. En op het 
ogenblik dat hij aan Cosi fan Tutte 
schrijft, is hij verliefd op de zangeres 
Adriana Gabrielli del Bene, die zich la 
Ferrarese liet noemen, omdat ze uit 
Ferrara afkomstig was. In The Life 
and Death of Mozart speculeert Mi-
chael Levey vrij overtuigend : "Hij zal 
wel aan Dresden hebben teruggedacht 
toen zijn maîtresse Madame Ferrarese 

Luc Bondy en het 
recitatief 

Bondy heeft bijzonder veel 
werk gemaakt van de recitatieven. 
Normaal zijn dat spetterende 
teksten die, gesteund door een paar 
flarden akkoorden aan het clave-
cimbel, vooruitroetsjen. Bondy is 
daar niet tevreden mee, en men 
begrijpt waarom. We raken hier 
een zeer algemeen probleem. In de 
laatste vijftien jaar is het behande-
len van de tijd, van de stilte, één 
van de belangrijkste bekommer-
nissen geweest van regisseurs met 
een hedendaagse sensibiliteit (in 
Vlaanderen heeft Verwanten van 
Peyskens hiervan een boeiend 
voorbeeld opgeleverd). Maar bij de 
opera ligt de organisatie van de tijd 
vast, wat steeds een belemmering 
is, want deze tijd hangt samen met 
de sensibiliteit van andere perio-
des. Bij Mozart is het mogelijk om 
in het recitatief de moderne manier 
van toneelkijken tot zijn recht te 
laten komen. Dat heeft Bondy, en 
bij mijn weten is dat nog nooit 
eerder gebeurd, op een prachtige 
manier gedaan. Plots zit een opera-
opvoering vol prangende stiltes, 
eindelijk is ook de afwezigheid van 
noten een deel van het akoestisch 
object. Op dit punt heeft dirigent 
en begeleider John Pritchard 
prachtig met Bondy meegewérkt. 
"Men kan," zegt Bondy, "veel 
momenten van stilte vinden. Deze 
momenten laten toe dat het pu-
bliek zoekt, vindt, nadenkt. Het is 
fantastisch wat men allemaal met 
de recitatieven kan aanvangen. Ik 
ben er zelf onderste boven van. Als 
ik dit nog eens doe, wil ik op dit 
punt voortwerken, men kan nog 
dieper aan tekstanalyse doen. Ik 
heb bij deze regie een werkwijze 
gevonden, maar dit kan niet het 
einde van deze ontdekking zijn." 

in Wenen het g e n s c h a p kreeg van 
haar zuster, Louise Villeneuve. Da 
Ponte heeft zich wellicht afgevraagd 
of hij wel de juiste keuze had gedaan. 
Het zou verbazing wekken als hij, die 
zo gevoelig was voor vrouwelijk 
schoon, niet iets voor Madame Ville-
neuve zou gevoeld hebben — te meer 
daar haar zus alleen lelijk was, 
maar, zeker ii. tliea;erkringen, erg 
onpopulair werd." (5) 

Met deze twee dames zijn we erg 
dicht bij onze opera, want ze speelden 
de beide zusseri in de eerste opvoering 
van Cosi. Ferrarese was bekend voor 
de grote reikwijdte van haar stem, en 
Mozart schreef een paar ironische 
aria's waarbij precies deze zangtech-
niek een deel van het komisch effect is. 
Daarbij zijn de beide hoofdpersona-
ges in de opera inderdaad afkomstig 
van Ferrara. 

In januari 1790 had de première 
plaats: het stuk kende een behoorlijk 
succes. Maar da Ponte en Mozart 
zouden niet lang van hun welslagen 
kunnen genieten: Jozef II stierf op 20 
februari. Het Weense Hofburgtheater 
werd gesloten. Leopold II volgde zijn 
broer op, en meteen stond da Ponte op 
straat, want hij was zijn bescherm-
heer kwijt. Een tijd later zou hij naar 
de Verenigde Staten uitwijken. Mo-
zart bleef een financieel precair be-
staan leiden in Wenen. 

De opera zelfwas een moeilijk lot 
beschoren. Met het verschijnen van 
Leopold II verandert de sfeer in 
Wenen, en het 'lichtzinnige', 'immo-
rele' stuk van da Ponte en Mozart 
blijkt plots tot een voorbije tijd van 
vooruitgang en vrijmoedigheid te be-
horen. De romantiek met zijn arse-
naal aan hooggestemde burgerlijke 
gevoelens legt beslag op de verbeel-
ding; nu is het de tijd van ernstige 
mensen : "On comprend que des gens 
trés sérieux comme Beethoven et 
Wagner se soient alarmés de l'immo-
ralité de Cosi fan Tutte." merkte Rémy 
Stricker ironisch op in zijn voortref-
felijk werk Mozart et ses opéras. Vanaf 
1792, leren we uit de biografie van 
April Fitzlyon, kreeg het libretto het 
in de Duitse pers hard te verduren. In 
1863 schreven Barbier en Carré een 
nieuwe tekst voor de muziek, geba-
seerd op Shakespeares Love's La-
bour's Lost; in 1909 zorgde Scheide-
mantel voor een andere tekst, dit keer 
gebaseerd op een stuk van Calderon, 
en heette het Die Dame Kobold. 

Door onze ideologie, die veel te 
sterk de nadruk legt op de waarde van 
de schrijver als bezitter van betekenis, 
gaan we bij de gedachte van zulke 
bewerkingen al gauw glimlachen. 
Maar wat betekent deze bedrijvig-
heid ? In de eerste plaats dat de muziek 
van Mozart een grote aantrekkings-
kracht uitstraalt, maar ook dat de 
achttiende eeuw een heel eigen manier 
van kijken had, die in de volgende 
periode van onze cultuurgeschiedenis 
niet meer begrepen wordt. Ook van-
daag heeft men nog altijd moeite met 
het frivole onderwerp. De uitdagende, 

cynische boodschap van da Ponte en 
Mozart kan men ook nu moeilijk 
verteren. Men wil meer'psychologie', 
meer schuldbewustzijn, meer straf na 
genot. De verwarring der emoties zelf, 
want daar gaat het bij da Ponte (of 
Marivaux of de Engelse schrijvers van 
de Restoration Comedies) over, is een 
terrein dat een tijd die met zekerheden 
wilde werken, niet ligt. 

Echt en pathetisch 
Deze nood aan voorzichtige be-

spiegelingen is pas in de jaren zestig 
echt op de helling gezet. Dat heeft niet 
alleen het brede veld van het wijfe-
lende postmodernisme geopend, maar 
het heeft ons ook de complexe acht-
tiende eeuw met andere ogen leren 
zien. Het is pas vanaf de jaren zestig 
dat we ontdekt hebben bij Maurice 
Bluwal of bij Patrice Chéreau welk 
een onrust, welk een verontrusting en 
welk een sensualiteit er schuilgaat 
achter de gepolijste teksten van wat 
eens oppervlakkige wufte rococo-
schrijvers werden geacht. Daarom is 
de tijd van Cosi fan Tutte pas nu 
gekomen. Daarom ook wekt het 
minder verwondering dat de opvoe-
ring in de Muntschouwburg zo stra-
lend overtuigend is: de regie is van 
Luc Bondy, een modern regisseur uit 
de traditie van het Duitse gesproken 
theater (met o.a. Malraux in Frank-
furt en Kalldewey, farce aan de 
Berlijnse Schaubühne, zieEtcetera 2). 
Reeds tien jaar wou hij, naar eigen 
zeggen, Cosi fan Tutte opvoeren. "Het 
thema van'trouw en seksualiteit boeit 
me erg," zegt hij. "Ik vind dat het 
verhaal van Cosi op zichzelf verre-
gaande existentiële implicaties heeft. 
Het gaat veel verder dan de erotiek of 
de verleiding. Cosi stelt, in feite, de 
vraag of we de zekerheid moeten 
verkiezen boven het avontuur. Daar-
naast werpt het ook het probleem van 
de zelfkennis op." Inderdaad, Cosi 
draagt niet voor niets de ondertitel La 
Scuo/a degli Amanti, en hoe cynisch 
Don Alfonso ook mag lijken, het is er 
hem om te doen de jonge mensen 
iets bij te brengen. Na afloop van het 
experiment zullen ze samen blijven 
met meer kennis van zaken. "Er is een 
vreemde mengeling van optimisme en 
pessimisme in dit werk aanwezig," 
zegt Bondy. Hij gelooft dat Mozart 
eerder de optimistische pool is, al lijkt 
dat moeilijk te verzoenen met het feit 
dat juist Mozart de bittere titel Cosi 
fan Tutte bedacht. "Da Ponte staat 
dichter bij de moralisten van de 
achttiende eeuw: hij gaat uit van het 
geloof in de natuur van de mens." 

Een van de verwarrendste en fasci-
nerendste aspecten van Cosi is, dat het 
zo moeilijk valt om het verhaal te lijf 
te gaan met de conventionele begrip-
pen van goed en kwaad. De meisjes 
zijn ontrouw, maar ze worden daar-
voor niet gestraft: het ontdekken van 
hun ware natuur leidt niet tot hun 
verstoting. Integendeel, na afloop 
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