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OTHELLO

Othello ging in januari 2003 in
première in de Stadsschouwburg
Amsterdam en was eerder dit
seizoen in Taipei te zien.
De voorstelling duurt circa
2u45, inclusief pauze.
#othello

fred goessens, hans kesting, roeland fernhout | taipei | 2014

synopsis
–
Militaire trots en ambitie bepalen
de wereld van de Moorse krijgsheer
Othello. Maar wie Othello zegt, zegt
Jago. En wie Jago kent, weet welke
kracht jaloezie kan hebben. Als Othello
hem passeert bij een officiersbenoeming is de kiem gelegd voor een kille
afrekening. Genadeloos druppelt Jago
het gif van de jaloezie in het gelukkige
huwelijk van Othello en Desdemona.
Met valse geruchten drijft hij latente
gevoelens van racisme en discriminatie
naar de oppervlakte. Het leven van
Othello ontaardt in een complete chaos.
Langzaam maar zeker verliest de eens
zo succesvolle militair elke controle
over zijn gevoelens en gedachten,
met onomkeerbare gevolgen.
In Othello belicht Shakespeare met het
extreme gedrag van Jago de donkerste
kant van de mens. Jago creëert een
plot waarin hijzelf de hoofdrol speelt.
Oordelen, vooroordelen en angst voor
het onbekende, vormen een ideale
voedingsbodem voor het succes van
deze tragische intrigant.
robert de hoog, anna raadsveld | taipei | 2014

personages
–
othello
Shakespeare schetst Othello vanaf de
eerste regels van het stuk als een vertwijfeld man, of beter: een man die niet
weet hoe om te gaan met het goede
dat hem overkomt. Aan de Venetiaanse
notabelen vertelt hij over zijn jeugd,
een continue strijd om te overleven.
Zijn vechtersaard maakt hem tot een
held in de oorlog met de Turken, maar
in vredestijd komen destructieve krachten
in hem naar boven. Othello is de eeuwige
pessimist die geluk wantrouwt en zichzelf
in zijn negatieve gevoelens zal verliezen.
Zijn liefde voor Desdemona is zijn zwakke
plek en wanneer Jago daar op inspeelt,
slaat hij door.
jago
Jago, één van de grootste schurken
uit Shakespeares oeuvre, is ongelukkig
met zijn eigen leven en geeft anderen de
schuld. Hij ziet zichzelf als slachtoffer van
een maatschappij die zijn talenten niet
erkent. En hoewel hij soms gelijk lijkt te
hebben, zoals in het geval van de gemiste
promotie vanwege vriendjespolitiek, is zijn
voortdurende zoektocht om alles volgens
zijn eigen inzichten te rechtvaardigen
gevaarlijk. Want zijn daden en

manipulaties steunen op een wereldbeeld
waarin vrouwen steeds mannen zullen
bedriegen. Jago is iemand voor wie alles
slecht is, en die pas gelukkig is als hij dat
heeft kunnen bewijzen.
desdemona en emilia
De vrouwen in Othello geven gedurende
het hele stuk een tegenkleur. Desdemona
blijft onschuldig en zal haar man tot in de
dood blijven verdedigen. Emilia ontrafelt
uiteindelijk het gehele drama. Beiden
vinden de dood door hun man.
tekst
–
William Shakespeare schreef Othello
tussen 1601 en 1604, na een bezoek van
de Moorse ambassadeur van Noord-Afrika
aan Engeland. Shakespeares theater
gezelschap, The Lord Chamberlain’s Men,
trad op voor deze Noord-Afrikanen.
Shakespeare plaatst de moderne rechtsstaat Venetië tegenover de chaos van het
bezette Cyprus. In zijn tijd voerden de
Turken en de Venetianen oorlog over
het Middellandse Zeegebied. Omdat
het strategisch gelegen Cyprus steeds
van overheerser wisselde, was van enige
gevestigde staatsorde amper sprake.
Venetië onderhield nauwe handelscontacten met Londen en maakte

daardoor deel uit van Shakespeares
vertrouwde wereld. In Venetië vervullen
mensen van betere afkomst hogere
functies; niet Jago maar Cassio wordt
luitenant. Regels worden aangepast aan
de noden, waardoor Brabantio zijn dochter
Desdemona aan Othello moet afstaan.
Hafid Bouazza (1970) maakte in 2002 in
opdracht van Ivo van Hove een nieuwe
vertaling van het stuk. Bouazza vertaalde
de dialogen in prozastijl, maar koos voor
de afwijkende monologen een meer
lyrische toon. Om Othello’s Arabische
achtergrond te onderstrepen, lardeerde
hij de monologen met Arabische liefdespoëzie. ‘In de oorspronkelijke tekst staan
tal van verwijzingen naar zijn Arabische
roots. Zo spreekt hij over de maan, die in
het Arabisch staat voor een mooie vrouw,
Desdemona dus. Een ander belangrijk
thema is de minnaar versus de strijder,
een veelvoorkomend element in Arabische
literatuur. Ook de zakdoek die Othello aan
Desdemona schenkt is typisch Arabisch
gedachtegoed. Deze staat voor eer en
dat verklaart ook Othello’s woede wanneer
zijn vrouw die verliest. Maar de Moor raakt
ook in de problemen door de invloed van
de westerse cultuur. Als buitenstaander
kan hij niet alles volgen en Jago maakt
misbruikt van deze onzekerheid.’

regie
–
ivo van hove
Othello was Van Hoves eerste Shakespeare
regie bij Toneelgroep Amsterdam.
‘Shakespeares stukken gaan vaak over
machtsverhoudingen, de interactie tussen
het menselijke en de grote politieke
mechanismen. Othello speelt zich af in
oorlogstijd en laat zien hoe een held
door vreemdelingenhaat ten val wordt
gebracht. Daar zit een grote herkenning
in, ook al speelt zo’n verhaal zich eeuwen
geleden af. Ik heb ook bewust gekozen
voor een vertaling van Hafid Bouazza,
een Nederlandse schrijver van Marokkaanse afkomst. In veel vertalingen wordt
het element van de vreemdelingenhaat
teveel onder de mat geschoven.’
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