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   1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding   

Wolfgang Amadeus Mozart was al op jonge leeftijd beroemd. 
Als wonderkind trok hij met zijn ouders en zus door Europa. 
Mozart zou uitgroeien tot één van de meest invloedrijke 
componisten van klassieke muziek. 
Hij was niet alleen een bijzondere componist, maar ook een 
goede pianist, violist en dirigent. 
Nog steeds wordt zijn werk in concertzalen gespeeld. 
In dit boek lees je meer over deze bijzondere componist en 
musicus. 
 
 



   2. Een wonderkind2. Een wonderkind2. Een wonderkind   

De familie Mozart 
Wolfgang Amadeus Mozart werd geboren op 27 
januari 1756 in de Oostenrijkse stad Salzburg.  
De moeder van Wolfgang Amadeus heette Anna 
Maria Pertl. Wolfgangs vader, Leopold (1), was 
musicus en componist.  
Hij speelde viool. Wolfgang Amadeus had ook 
nog een 5 jaar oudere zus, Nannerl (2).  
Zij leerde ook al jong muziek spelen.  
Zo kreeg de kleine Mozart de muziek vanaf de 
wieg al met de paplepel ingegoten. 
Muziekleraar 
Vader Leopold was ook muziekleraar. Hij leerde 
zijn twee kinderen al jong muziekinstrumenten 
bespelen (3). Dat waren vooral de viool en de 

klavecimbel. Leopold ontdekt al 
snel het talent van zijn 3-jarige 
zoontje.  
De muziek in zijn hoofd speelt hij zo 
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Op reis 
Als de jonge Mozart 7 jaar oud (2) is gaat 
hij voor op tournee met zijn ouders en 
zus. Vader Leopold wil zijn wonderkind 
aan de wereld laten zien. 
Ze reizen per koets door Europa.  

Mozart geeft ook een optreden 
in Nederland.  
Ze treden later ook 
op voor de Franse 
koning.  

In Mozarts tijd bestonden er maar 2 toetsinstrumenten: het pijporgel en 
het klavecimbel (1). Drukte je op een toets van het klavecimbel dan 
haakte een pennetje langs een snaar. Het instrument geeft een 
tokkelend geluid.  De piano, waarbij een hamertje op de snaar viel, 
bestond nog niet. Mozart krijgt vanaf zijn derde jaar les op het 
klavecimbel. 
Als Mozart 21 jaar is, speelt hij voor het eerst op een piano. 
Een klavecimbel kon niet hard of zacht spelen. Het volume bleef 
hetzelfde. Dat veranderde met de piano. Hard en zacht zou één van de 
belangrijke kenmerken van Mozart worden. 
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Zo klinkt een klavecimbel:  
https://www.youtube.com/watch_popup?v=b1GyOFnVELI 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=b1GyOFnVELI


Meer reizen 
Mozart was veel op reis. En reizen ging in die 
dagen niet snel met een koets of schip. 
Op een reis naar Italië hoort hij voor het eerst 
een opera. Mozart vindt het prachtig. Op zijn 
12e jaar schrijft hij zelf zijn eerste opera. 
Geheugen 
Mozart had een geweldig geheugen. Als hij 
ergens muziek of zingen hoorde, kon hij later 
alle muziek zo op papier zetten. 
De muziek in Mozarts tijd 
In de tijd van Mozart bestonden er geen cd’s. 
Je kon ook geen muziek downloaden.  
Muziek was alleen live. Je moest dus naar een 
concert. Muziek bestond ook op papier.  

Vanaf het papier kon een musicus 
het spelen. 
In die tijd zongen mensen zelf nog 
een liedje tijdens het werk, want 
er stond ook nog geen radio aan.  

 Een opera (1) is een toneelstuk waarbij de 
toneelspelers niet praten, maar zingen. 
Mozart schreef alleen de muziek. Iemand 
anders schreef de tekst erbij. 
De opera werd geboren in Italië.  
Het was een serieus verhaal, 
maar Mozart schrijft ook 
grappige opera’s.  
Mozart componeert in totaal 
22 opera’s, waarvan de helft 
als tiener.  
Mozarts laatste opera is  
DeToverfluit.  
https://www.youtube.com/watch_popup?
v=PUTTxD8uUUg  

 

1 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=PUTTxD8uUUg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PUTTxD8uUUg


   3. Aan het werk3. Aan het werk3. Aan het werk   

Concertmeester 
In de tijd van Mozart hadden koningen en 
bisschoppen hun eigen orkesten. Als Mozart 13 
jaar is wordt hij concertmeester aan het hof van 
de aarsbisschop van Salzburg (1).  
Hij is na de dirigent de belangrijkste man 
(jongetje) van het orkest. Mozart is nog veel weg 
op tournee.  
Hij wordt goed betaald voor zijn optredens bij 
koningen en andere belangrijke mensen. 
Componeren en lessen 
Mozart is een groot deel van de tijd bezig met 
componeren (het schrijven van muziek) (2).  
Hij componeert veel en snel. Dat komt, doordat 

hij alle melodieën in zijn hoofd hoort 
en ze gelijk feilloos in notenschrift op 
papier zet. 
Ook geeft hij lessen, waarmee hij 
geld verdient. Mozart geldt als de 
best betaalde musicus van zijn tijd. 
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Zorgen 
Het leven van Mozart ging niet altijd voor de wind. 
In 1778, Mozart is dan 22 jaar, woont hij een paar 
maanden in Parijs. Zijn moeder (1) is bij hem.  
Zijn moeder sterft. Mozart gaat verdrietig in zijn 
eentje terug naar Duitsland. 
Mozart kan slecht met geld omgaan. Hij verdient 
goed voor een musicus, maar hij geeft meer uit 
dan hij verdient. Hij woont in een groot huis met 
veel personeel. Hij koopt dure kleding en vergokt 
geld met kaarten en biljarten. Daardoor zit Mozart 
altijd in geldnood. Aan het eind van zijn leven 

heeft Mozart veel schulden. 
Huwelijk 
In het jaar 1782 trouwt Mozart met 
Contstanze Weber (2). Hij is eigenlijk 
verliefd op haar zus, maar die wijst hem 

af. Mozart en Constanze krijgen  zes 
kinderen, waarvan er  vier als baby 
sterven. 
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   4. 4. 4. 
Componeren 
Muziek componeren is Mozarts grote liefde.  
Tijdens zijn korte leven, Mozart sterft als hij 35 
jaar is, componeerde hij maar liefst 600 muziek-
stukken. Mozart is niet te stoppen als het om 
het schrijven van muziek gaat. En al zijn werken 
gelden als meesterwerken. Hij gebruikt een 
piano en papier.  Een idee wordt eerst een 
schets in muziek op papier (net als een 
tekenaar).  
De schets wordt later uitgewerkt. Mozart is een 
meester in improviseren (het spontaan iets 
maken zonder er teveel bij na te denken).  
Het lijkt of het componeren vanzelf gaat.  
Overdag treedt hij vaak op of hij dirigeert.  
Hij componeert vaak in de nacht. 
Mozart componeert missen, requiems, opera’s, 

muziek voor balletten, aria’s, liederen, 
symfonie-ën, stukken voor 
blaasinstrumenten of strijkers 
of piano. Er lijkt geen einde aan 
te komen. 

 

 



 

 
Mozarts symfonieën 
Mozart schreef maar liefst 68 
symfonieën. Hij schreef zijn 
eerste symfonie toen hij acht 
jaar oud was. Zijn laatste 
symfonie heet Jupiter.  
Hier een fragment uit deze 
symfonie: https://www.youtube.com/

watch_popup?v=oHuhATcs99E  

Symfonie 
Het woord symfonie betekent letterlijk samenklank.  
Een symfonie wordt gespeeld door een symfonieorkest geleid 
door een dirigent. Een symfonieorkest bestaat uit: 
1. Strijkers (violen, altviolen, cello’s en contrabassen) 
2. Houtblazers (fluiten, hobo’s, klarinetten en fagotten) 
3. Koperblazers (hoorns, trompetten, trombones en tuba’s) 
4. Slagwerk (pauken, bekkens, kleine en grote trom) 
5. Harp en eventueel piano. 
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 Pianoconcert 
Een pianoconcert is een muziekstuk geschreven 
voor een piano en een orkest. Het bestaat meestal 
uit drie delen. Tijdens die drie delen lijkt het alsof de 
piano en het orkest een gesprek met elkaar voeren.  
Mozart was de eerste componist die pianoconcerten 
schreef., want de piano was nog een nieuw 
instrument. 
Mozart schreef 27 pianoconcerten. Fragment: https://

www.youtube.com/watch_popup?v=6AVqUoLMrAM  

 Requiem (zeg ree-kwie-em) 
Een requiem is een droevig muziekstuk dat 
geschreven werd voor iemand die was 
gestorven. Mozart kreeg vlak voor zijn eigen 
dood de opdracht om een requiem voor iemand 
te schrijven. Er bestaan veel schilderijen, 
waarop Mozart op zijn sterfbed nog aan dit 
requiem werkt. 
Het requiem waar Mozart mee bezig was, werd 
door iemand anders afgemaakt. 

 
Kijk hier voor fragmenten van mijn  
top megahits: 

Deel 1: https://www.youtube.com/

watch_popup?v=RxeLnNLWoQ0  
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   5. het einde 5. het einde 5. het einde    
Ziek 
Aan het eind van het jaar 1791 wordt Mozart ziek. 
Het is niet duidelijk wat hij mankeert. Mozart vertelt 
zijn vrouw dat hij denkt dat hij vergiftigd is door een 
jaloerse collega. Dit idee blijft steeds in het hoofd van 
Mozart rondspoken. Later wordt er nooit een bewijs 
van vergiftiging gevonden. 
Mozart blijft in bed, maar blijft wel doorwerken.  
Zijn toestand gaat achteruit. Hij sterft op 5 december 
1791 in Wenen.  Mozart is dan 35 jaar.  
Mozart wordt in Wenen begraven.  De plaats van zijn 
graf raakt onbekend. Veel later krijgt Mozart een 
monument op het kerkhof (1). 
Erfenis 

Na zijn dood worden nog veel muziekstuk-
ken gevonden die niet af zijn.  
Mozart laat 600 muziekstukken na.  
Na ruim 200 jaar worden zijn werken nog 
steeds door de grote orkesten in de wereld 
gespeeld. 1 



   6. Mozart6. Mozart6. Mozart---weetjesweetjesweetjes   

200 uur 
In de tijd van Mozart kon muziek nog niet opgenomen 
worden. Gelukkig stond Mozarts muziek wel op papier.  
Zo kan de muziek nu nog steeds gespeeld, maar ook 
opgenomen worden.  
Wil je alle muziek van Mozart beluisteren? Dan moet je 
er wel even voor gaan zitten. Je moet 8 dagen en 
nachten plus 8 uren lang zitten om al het werk van 
Mozart te beluisteren. 
Huisdieren 
Mozart was dol op huisdieren. Hij had een hond, een 

kanarie en een tamme spreeuw. In één van 
zijn opschrijfboekjes noteerde Mozart een 
liedje in noten van de tamme spreeuw.  

Hij gebruikt die melodie in zijn 
zeventiende pianoconcert. 
Eerste composities 
Mozart was vijf toen hij zijn eerste stukjes 
muziek:https://www.youtube.com/watch_popup?v=I-tboYkOFho  
componeerde. Hij kon ook eerder noten 
dan woorden schrijven. 

Nu even stoppen met 
componeren, Wolfgang.  
Ik heb die tophit van 
gisteren nog in mijn 
hoofd zitten. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=I-tboYkOFho


   7. Filmpje7. Filmpje7. Filmpje   

Het klokhuis: Mozart 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-mozart/

#q=mozart  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-mozart/#q=mozart
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-mozart/#q=mozart






   BronnenBronnenBronnen   

https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart 
 

http://www.dsokids.com/listen/by-composer/wolfgang-amadeus-
mozart/.aspx 

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/famouspeople/
wolfgang_amadeus_mozart/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klavecimbel 
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