
September 2005 
 

 
 
 
Verdi 
 
Al vond Verdi, volgens Hildesheimer, Mozart niet meer dan "un quartettista" - wat een 
scheldwoord zal zijn, ik ben het italiaans niet machtig: een componist van salonmuziek? -, 
toch meen ik dat de spirit van veel Mozart-muziek in de 19e eeuw op die van Verdi is 
overgegaan: Verdi als reïncarnatie van opera-melody-maker Mozart. Ook bij Verdi vind je die 
overstelpende stroom van beklijvende 'deuntjes' en die schijnbare eenvoud en soberheid. 
 
Van het ontstaan van één van zijn beroemdste melodieën heeft Verdi wel eens een 
beschrijving gegeven. Na het succes van zijn eersteling, de opera Oberto (1839), sloot de 
componist met impresario Merelli van de Scala te Milaan een contract af voor de levering van 
drie opera's. Er werd alvast een libretto bijgeleverd, Il proscritto, dat naderhand werd 
vervangen door Un giorno di regno. Verdi zette dit (afgekort UGdR) op muziek en had er al 
uitvoeringen van meegemaakt (1840). Later, in 1879, vertelde hij in een bijdrage aan een 
boek over opera-anekdotes hoe het verder ging. 
 
'UGdR beviel het publiek niet. Daaruit trok ik de conclusie dat ik geen troost van de kunst 
hoefde te verwachten en ik besloot nooit meer te componeren. Ik vroeg mijn advocaat het 
contract met de Scala te annuleren. Merelli ontbood me en behandelde me als een grillig 
kind. Hij stond me niet toe dat ik door de tegenslag ontmoedigd zou worden, bla bla bla. Maar 
toen ik voet bij stuk hield zei Merelli: "Luister Verdi, ik kan je niet dwingen te componeren. 
Maar mijn vertrouwen in jou is niet verminderd. Wie weet neem je de pen op een dag weer 
op. Waarschuw me dan wel twee maanden voor het operaseizoen begint, ik beloof je dat je 
opera wordt opgevoerd." Over het contract werd niet meer gesproken. Ik bedankte hem, 
maar zijn woorden tastten mijn vastbeslotenheid niet aan en ik verliet het pand. Later 
ontmoette ik Merelli op een winteravond op weg naar de Scala. Er vielen zware 
sneeuwvlokken. Hij nam me bij de arm en nodigde me uit om hem naar zijn kantoor te 
vergezellen. Onderweg babbelde hij honderduit en vertelde hij me dat hij in moeilijkheden zat 
over een nieuwe opera die hij wilde uitbrengen. Ene Otto Nicolai had de opdracht gekregen 
die opera te componeren, maar die was niet tevreden met het libretto. 
 
"Stel je voor", zei Merelli, "een magistraal libretto. Overweldigend. Schitterend. Heel 
origineel. Met spannende dramatische effecten. Prachtige poëzie. Maar die koppige Nicolai 
wil er niets van weten en vindt het een onmogelijk libretto. Ik weet niet bij wie ik nu zo gauw 
terecht kan." - "Ik weet er wel iets op,”  zeg ik, "jij hebt toch dat libretto Il proscritto nog, dat je 
voor mij bestemd had? Ik heb daar nooit een noot van gecomponeerd. Waarom geef je dat 
niet aan Nicolai?" - Merelli: "Prachtig, wat een goed idee!" 
 
Toen we in het theater waren aangekomen en het libretto was opgediept, wees Merelli me op 
een ander manuscript dat er lag, en terwijl hij het oppakte en me toonde, sprak hij: "Kijk, dit is 
dat mooie libretto waar ik het daarnet over had. Het is zo'n goed verhaal. Zonde om er niks 
mee te doen. Neem het mee en lees het." - "Waarom voor de duivel zou ik dat doen! Nee 
nee, ik heb niet de geringste behoefte meer om libretto's te lezen." - "Nou, je zal er niks van 
oplopen hoor. Lees het nou maar en geef het me daarna terug." en Merelli gaf me het zoals 
gebruikelijk uit lange, brede flappen bestaande boekwerk. Ik rolde het op, groette en ging 
naar huis.  
 



Onderweg voelde ik me ongemakkelijk, treurig en bezorgd. Eenmaal thuis smeet ik het geval 
wild op tafel, en terwijl ik er nog even bij bleef staan, zag ik dat het ergens was opengevallen. 
Onwillekeurig bleef mijn blik hangen aan een versregel die luidde: Vlieg, gedachte, op Vlieg, gedachte, op Vlieg, gedachte, op Vlieg, gedachte, op 
wieken van goud.wieken van goud.wieken van goud.wieken van goud. Ik las verder en nog weer enkele gedeelten. Maar toen, me mijn besluit om 
niet meer te componeren herinnerend, dwong ik mijzelf het boek te sluiten en naar bed te 
gaan. 
 
Maar ja, het bleef door mijn hoofd jagen. De slaap wilde niet komen. Ik stond op en las het 
libretto, en nog eens en opnieuw, zodat ik het 's ochtends zowat uit mijn hoofd kende. Maar 
toch had ik geen enkele aanvechting om op mijn besluit terug te komen. Ik ging naar het 
theater en gaf het libretto aan Merelli terug. "Het is goed hé?" zei hij, - "Uitmuntend." - "Nou, 
zet het dan op muziek." - "Het komt niet in me op. Ik wil er niets meer over horen." - "Maak er 
muziek van Verdi. Maak er als-je-blieft muziek van!" En Merelli greep met die woorden het 
libretto, propte het in mijn overjaszak, vatte me bij de schouders en duwde me niet alleen het 
kantoor uit maar deed ook nog de deur achter me op slot. Wat moest ik nu doen? Ik ging 
naar huis en schreef de ene dag een strofe, de volgende dag weer een, en heel geleidelijk 
kwam de opera tot stand.' 
 
"Vlieg, gedachte, op wieken van goud",  Va pensiero, sull'ali dorate, Verdi hechtte er een 
melodie aan die als 'het Slavenkoor' het officieuze volkslied van Italië werd en de wereld 
veroverde. 
 
Het moet fantastisch zijn geweest bij de premiëre, voorjaar 1842. Een opera die in de tijd 
speelt waarin de joden in ballingschap onder het juk zuchten van de Babylonische koning 
Nebukadnezar; de opera heette aanvankelijk ook Nabuccodonosor, maar werd al gauw als 
Nabucco bekend. De Italianen hadden toendertijd het Oostenrijkse regiem van de 
Habsburgers te verduren. En zo had je dan dat premièrepubliek dat gaande de voorstelling 
het 'rijm' tussen de joden daar op het toneel en zichzelf, de Italianen, in de zaal begint te 
'ruiken' en vervolgens in die breedgezongen weeklacht terecht komt van geketende 
Hebreeën vol heimwee naar het eigen vaderland. De wild geworden toeschouwers dwongen 
met luid tumult een herhaling van het koor af. Sindsdien is het in Italië blijkbaar een 
gewoonte geworden dat deze koorzang bij een Nabucco-uitvoering wordt gebisseerd. Ik heb 
het zelf ooit in de Arena van Verona ook meegemaakt. 
 
Je moet er niet aan denken dat Verdi serieus met componeren gestopt zou zijn. Nabucco 
werd een groot succes en voor Verdi de ommezwaai naar een glanzende carrière als 
operacomponist. Nadien hebben Verdi-opera's nog wel eens vaker pattriottische emoties 
ontketend, maar het is de vraag of Verdi daarop uit was. Hij werd weliswaar een volksheld, 
wiens naam werd gespeld als Vittorio Emanuele Re D' I talia (Victor Emanuel was kandidaat 
voor een eigen Italiaans koningschap) en hij heeft ook wel een poosje in de politiek gezeten, 
maar toegewijd is hij nooit geweest. De enige opera met een echt politieke lading is La 
battaglia di Legnano (1849) geweest, de laatste van de reeks van Nabucco af, die Verdi ooit 
mismoedig aanduidde als ontsproten aan "mijn jaren op de galeien". Hij doelde op de 
episode waarin hij van heel Italië uit door operahuizen (en er zijn er zo'n veertig) werd 
bestormd met verzoeken om een opera af te leveren. Hij was inmiddels wel een man in bonis 
geworden, die na het succes van De Slag om Legnano zijn even tevoren aangekochte 
landgoed Sant'Agate betrok, nabij de stad van zijn jonge jaren, Busseto, en met componeren 
rustiger aan deed. Daardoor kon hij zijn muziek laten rijpen en zorgvuldiger uitwerken. Korte 
tijd later kwam de befaamde trits Rigoletto/Il trovatore/La traviata tot stand (1851-53).  
 
Intussen heb ik mijn kwintet van verre operareizen voltooid; ik heb het er op deze plek al 
eens over gehad. Na Sydney, Milaan, Moskou en New York heb ik sinds dit voorjaar ook 
Buenos Aires aan mijn palmares toegevoegd en in het Teatro Colon aldaar twee uitvoeringen 
bijgewoond. Hoe vooraanstaand zo'n operahuis is, blijkt wel uit de overal in het monumentale 
en luisterrijk ingerichte gebouw getoonde foto's, portretten en bustes van coryfeeën die ooit 
in het theater zijn opgetreden, hetzij als zanger, hetzij als dirigent of als regisseur, Caruso, 



Gran Teatre del Liceu  

Callas, Domingo, Toscanini, te veel om op te noemen, alle operagroten der aarde zijn er 
geweest. Het theater is een visitekaartje van het land en wordt komende tijd in revisie 
genomen. Dit ondanks de krapte in Argentinië, die bleek uit het gebodene, resp. een operette 
van Lehar en het requiem van Verdi, niet echt repertoire waar grote operahuizen eer mee 
behalen. Maar ik ben er binnen geweest en daar ging het vooral om. 
 
Voortaan zoek ik het dichter bij huis, bijv. Stockholm (Drottningholm Hoftheater), Venetië 
(Teatro La Fenice), Praag (Thyle Theater). Onderwijl is wel Londen al aan de beurt geweest. 
Tijdens een zesdaagse trip zou daar op 7 juli in Royal Opera House Covent Garden (en dat 
is waar ik wezen wilde) Verdi's Otello worden geoffreerd met o.a. Renee Fleming. Maar de 
datum zegt het al: 's ochtends ontploften de bommen en de voorstelling werd gecanceld. 
Gelukkig waren er nog kaarten beschikbaar voor de zaterdag-matinee, twee dagen later, met 
de opera Mitridate van de 14-jarige Mozart. Een bijna vier uren durende opera van een jochie 
van 14? En dan eentje uit de tijd waarin opera's uit saaie aaneenschakelingen van recitatief 
en aria en recitatief en aria bestonden? Dat hou je toch niet uit! Mispoes, het was práchtig, 
het was onderhoudend, ik heb genoten, het poetste mijn leed van Otellofanaat helemaal 
weg. 
 
En niet getreurd. Dezer dagen schreef ik in voor een vijfdaagse naar Barcelona, waar in het 
ook op zijn beurt imposante Gran Teatre del Liceu, jawel, de opera Otello van Verdi wordt 
opgevoerd, met de momenteel spraakmakendste tenor voor die rol, José Cura. 
 
Zo blijven we met een voorliefde voor opera voortdurend Verdi tegenkomen, gelukkig. Het 
doet er misschien niet veel toe, of een componist je als persoon wel of niet lief is. Eerder 
genoemde Hildesheimer heeft een boek over Mozart geschreven, dat eigenlijk helemaal 
draait om de vraag hoe de muziek van Mozart en Mozart als privé-persoon zich tot elkaar 
verhouden. Het boek loopt op de keper beschouwd op een démasqué van Mozart uit, ik vind 
ten gunste, maar je kunt er Mozart minder aardig, wat al te menselijk of zelfs getikt door gaan 
vinden. 
 
Bij Verdi betrap ik me er op dat ik ook van zijn muziek hou 
en niet veel met die van Wagner heb, omdat ik Verdi een 
jofele vent vind en Wagner een onaangenaam mens. Verdi bracht bijv. met zijn erfvermogen 
de Casa Verdi tot stand, een rusthuis in Milaan voor uitgezongen zangers (er is een dvd over, 
Tosca's KissTosca's KissTosca's KissTosca's Kiss). Wagner trok ter meerdere ere en glorie van zichzelf het bastion Bayreuth op. 
Het contrast kan niet groter zijn. Maar het is niet doorslaggevend: Verdi is het gewoon voor 
mij. 
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