
 
Così fan tutte 

 

Così fan tutte is een opera van Wolfgang Amadeus Mozart. De titel betekent Zo doen ze 

allemaal en refereert aan de onbetrouwbaarheid van vrouwen in de liefde. 
 
Daarover gaat het verhaal.  

Twee jonge officieren Guglielmo en Ferrando scheppen bij hun oudere vriend Don Alfonso 

op over de trouw van hun geliefden. Don Alfonso is echter van mening dat geen vrouw is te 

vertrouwen in de liefde. En hij wil zijn gelijk bewijzen. De twee willen meewerken aan een 

weddenschap om hun verloofden te testen en doen net alsof ze direct zijn weggeroepen naar 

het front.  

 

Bella vita militar 

Bella vita militar! Mooi soldatenleven 
Ogni dì si cangia loco; Elke dag weer wat anders 
Oggi molto, doman poco, Vandaag veel, morgen weinig 
Ora in terra ed or sul mar. Nu op het land en dan weer op zee 
 
Il fragor di trombe e pifferi, Het geluid van trompetten en fluiten 
Lo sparar di schioppi e bombe Het afvuren van wapens en bommen 
Forza accresce al braccio e all'anima Kracht neemt toe van arm en ziel 
Vaga sol di trionfar. Alleen maar de overwinning wensend 
Bella vita militar! Mooi soldatenleven. 

Ze komen terug vermomd als Albaniërs, maar weten hun geliefden in eerste instantie niet te 

verleiden om vreemd te gaan. Maar uiteindelijk beginnen de dames toch een oogje te krijgen 

op de ‘Albaniërs’ en beginnen te flirten met de vermomde verloofden - de één met de 

verloofde van de ander. Om de test te voltooien wordt zelfs een dubbele bruiloft gepland! 

Maar uiteindelijk houdt de vermomming geen stand. De twee officieren moeten dan erg hun 

best doen om het weer goed te maken met hun verloofdes. 

De conclusie is dat zowel vrouwen als mannen niet in staat zijn om trouw te blijven aan hun 

geliefde. De opera eindigt met een vrolijke noot waarbij ontrouw irrelevant blijkt te zijn maar 

vergevingsgezindheid de overhand neemt. Alle hoofdpersonages nemen deel aan het bezingen 

van de onvoorwaardelijke liefde. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Opera_(muziek)

