
ELS S C H R O V E R 

De Moor van Venetie in tekst en in muziek 

JALOEZIE , M O O R D E N maatschappelijke buitensluiting zijn grote thema's 

in de westerse culturele traditie. Shakespeares Othello verenigt ze allemaal 

in zich. Het stuk werd in 1603 of 1604 voor het eerst opgevoerd en ligt in 

tijd dus dicht op Hamlet. In de negentiende eeuw bewerkte Giuseppe 

Verdi met tekstschrijver Arrigo Boito Shakespeares origineel tot de opera 

Otello, die in 1887 de eerste opvoering beleefde in de Scala te Milaan. 

Aangezien het zingen van een tekst aanzienlijk meer tijd vraagt dan het 

uitspreken ervan, dient bij de bewerking van een toneeltekst tot libretto 

het origineel fors ingekort te worden. Meteen aan het begin van de opera 

blijkt hoe drastisch Boito in dit opzicht te werk is gegaan: het hele eerste 

bedrijf ontbreekt. Shakespeare gebruikt dit bedrijf om de gebeurtenissen 

rondom de Moor sociaal te plaatsen: het schetst de specifieke maatschap

pelijke achtergrond waartegen zijn drama zich afspeelt. Dit kader ont

breekt bij Verdi bijna volledig, zodat het accent in de opera verschoven 

wordt van een maatschappelijk drama naar een meer psychologisch con

flict. Doordat Verdi bovendien ook nog, tegen de traditie in, heeft afgezien 

van een ouverture bij  Otello, en het publiek dus onmiddellijk midden in 

de gebeurtenissen geplaatst wordt - de stormachtige aankomst van Otel-

lo's schip op Cyprus - , lijkt de opera veel directer dan het oorspronkelijke 

toneelstuk. Het ligt voor de hand om hierbij aan de rol van de muziek in 

het geheel te denken. Muziek werkt dieper in op onze emoties, en de waar

heid van het muziektheater wordt daardoor bijna vanzelf een psycholo-

gische waarheid. 

Dit leidt tot nog een interessant verschil tussen opera en drama. Bij 

Verdi, stelt Joseph Kerman,1 'is er geen reden voor Otello om zwart te zijn'. 

Van het maatschappelijk gekleurde verhaal van de jaloerse neger blijft in 

muziek alleen het elementaire over: het verhaal van de jaloerse man. 

Wanneer we de wisselwerking tussen individu en maatschappij voor-

stellen als een magnetisch veld met twee polen, dan verkent Shakespeare 

vooral de maatschappelijke pool en Verdi de individuele. Zo lijkt het al-

1. J. Kerman, Opera as Drama, University of California 1988 [Knopf 1956]. 
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