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Eerst de muziek, dan de woorden 
Over het vertalen van libretti 

OPERAKENNERS Z U L L E N ONMIDDELLIJK begrijpen dat bovenstaande titel 

een vertaling is van Prima la musica, poi le parole,  naam van een opera -

of liever een muzikale farce - van de eens zo beroemde Antonio Salieri, op 

tekst van de in zijn tijd al even vermaarde Giambattista Casti. Het gegeven 

is simpel: een componist en een dichter moeten in opdracht van een me-

cenas in vier dagen een opera in elkaar knutselen. Voor de Maestro is dat 

niet zo'n probleem: hij heeft genoeg bruikbare muziek in de kast liggen en 

de Poeta moet die dan maar van een passende tekst voorzien. 

We zullen de verdere verwikkelingen en dolle situaties in deze opera 

laten voor wat ze zijn, want het gaat ons hier niet om het stuk zelf, maar 

om het uitgangspunt 'eerst de muziek, dan de woorden': dit ongebruike-

lijk procede bij de schepping van een muziekdrama is namelijk voor ver

talers van operateksten de gewone gang van zaken. Anders dan Casti's 

Poeta weten zij echter dat het karwei beslist niet in vier dagen te klaren is. 

De bewerking van een getoonzette tekst die in een andere taal moet wor

den gezongen kost juist bijzonder veel tijd, omdat er zo veel verschillende 

factoren een rol bij spelen. 

In de eerste plaats spreekt het vanzelf dat de vertaler over een zekere 

muzikale en vocale kennis moet beschikken. Tussen de ene taal en de an

dere kunnen de kleuren en accenten sterk verschillen, en toch moeten het 

ritme en de muzikale lijn van het oorspronkelijke werk worden bewaard. 

Verder is er de kwestie van het rijm. Hoewel de meningen daarover ver

schillen, vind ik dat je een berijmde tekst ook zo veel mogelijk berijmd 

moet vertalen: het muzikale patroon is erop gebaseerd. A l is er bij veel 

operateksten inderdaad meer sprake van rijm dan van poezie, er bestaan 

daarnaast ook genoeg literair interessante libretti. Toch blijft een libretto 

een gebruikstekst, waarvan de emotionele lading door de muziek tot uit-

drukking moet worden gebracht. Poetische subtiliteiten zijn tijdens een 

voorstelling moeilijk of niet te volgen, zeker niet in de ensembles, waarin 

verschillende personages tegelijkertijd hun gevoelens uiten. 

Dit betekent allerminst dat de inhoud niet van belang is en dat het bij 

een opera alleen om de muziek en het theatrale kijkspel gaat. Goede 


