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Opera kwam binnen mijn gezichtskring toen ik 15 was. Het was kort na de oorlog in 
voorheen Batavia, nu Jakarta, op Java. Ik was al zo’n 2 jaar bezig thuis te raken in Klassiek. 
Toen nam mijn vader me mee naar de bioscoop, waar de verfilming van een opera draaide. 
Het was de opera Rigoletto van Giuseppe Verdi. Sommige (zwart/wit) beelden zijn me altijd 
bijgebleven. Ik onthield zelfs enkele namen. De tenor heette Mario Filippeschi, en de rol van 
de nar werd gezongen door – en hoe gespeeld! – door Tito Gobbi. Later pas wist ik zulke 
namen naar waarde te schatten. Zo bleek Gobbi al een ‘star’ te zijn en dat nog lang te blijven. 
Het moet dus veel indruk op me hebben gemaakt. Dezelfde film heb ik nu, 55 jaar nadien, op 
video in mijn bezit en ik koester ‘m als een relekwie. 
 

Na mijn komst naar ‘Holland’ raakte ik bevriend met een oom die een geluidsinstallatie 
bezat. Bij zijn 78-toerenplaten zat operamuziek. Er was een exemplaar bij dat me 
overrompelde. Het bevatte het zogenoemde ‘Wraakduet’ uit de opera Otello, ook weer van 
Verdi. De oom,meer een Beethoven- & Tjaikowskiliefhebber, vond het niks. Maar ik had een 
streng getrokken uit een kluwen, waar ik naderhand danig in verstrikt zou raken….. 
 

Intussen waren ook mijn ouders gerepatrieerd. Mijn vader, bekoord door de geluidsinstallatie 
van zijn broer, schafte er zelf onmiddellijk ook eentje aan en begon op zijn beurt platen te 
verzamelen, elpees nu, want die waren het schellak in die dagen al aan het vervangen. Bij 
mijn ouders inwonend zette ook ik me aan het verzamelen. Ik verwachtte dat mijn ouders hun 
belangstelling toch vooral op het ijzeren Klassiek-repertoire zouden richten. Daarom bedacht 
ik dat ik, om doublures te vermijden, me het beste op het verzamelen van operamuziek kon 
richten. En zo gebeurde het. Want het verzamelen van niet-Klassiek lag buiten m’n 
gezichtskring. 

 
Aanvankelijk beperkte ik me, gezien m’n studentenzakgeldbudget nog tot 78-toerenschijven. 
Maar op een verjaardag zette ik o.a. een elpee op m’n verlanglijstje, een plaat met 
hoogtepunten uit …. jazeker …. Otello. Mijn ouders waren zo genereus om juist deze wens van 
me te vervullen. Daarmee was een sluis geopend. In de kleine halve eeuw sindsdien heeft 
mijn ‘geluidsregistratiemiddelen’ – kortweg grm-collectie genoemd – uitbundige vormen 
aangenomen. Met grm bedoel ik lp’s, ep-tjes, muziekcassetes, audiocassettes, audiotapes, 
cd’s, videotapes en dvd’s. Het verzamelen beperkte zich op den duur ook niet langer meer tot 
opera. Ik heb op een gegeven moment met de aankoop van een werk van Bartók ook een 
verzamellijntje naar modern-Klassiek gelegd en ben ik vervolgens toch ook algemeen-
Klassiek, en zelfs niet-Klassiek (jazz, franse chansons, e.d.) gaan … jutten, hamsteren.. Maar 
rond de Otello vormde zich van lieverlee het kernstuk van de collectie. Behalve wat 
sprokkelwerk bevat het momenteel 36 integrale registraties van deze opera, vanaf de eerste 
uit 1931 tot een recente videoregistratie. Een volstrekt uit de hand gelopen hobby dus, zij het 
dat ik er natuurlijk erg van geniet. 
 

Waarom ik juist met Verdi’s Otello zo’n band heb, kan ik eigenlijk niet goed achterhalen. Ik 
kan het wel beredeneren. Ik vind Otello bij uitstek een opera waarin de vier karakteristieken 
van opera, kortweg: woord, zang, klank en handeling, in een prachtig evenwicht verkeren en 
uniek vervlochten zijn. In menige opera slaat de balans naar een enkele of een paar van die 

 



karakteristieken door. Bij Wagner bijvoorbeeld overheersen doorgaans ‘woord’ (de tekst van 
het libretto) en ‘klank’ (de bijdrage uit de orkestbak); er gebeurt daar bij alle wijdlopigheid niet 
zoveel op het toneel en echt gezongen wordt er ook niet. In Otello ballen de vier zich samen 
tot een krachtige voortstuwende expressie. Voor mij is opera dan ook het hoogtepunt van de 
19e-eeuwse, romantische operamuziek. Niettemin zit ik herhaaldelijk toch ook bevreemd en 
gegeneerd bij een opera-uitvoering. Onlangs maakte ik Verdi’s andere, vroegere 
operabewerking van een Shakespearestuk mee, Macbeth. Prách-ti-ge muziek hoor, maar al 
die uitvergrote emoties en gebaren, al die onwaarschijnlijkheden en ongerijmdheden, die 
poppenkast van een enscenering, ik zit er ook met plaatsvervangende schaamte naar te 
kijken. Maar ziedaar, ik zeg na afloop wel tegen mijn metgezel Frank: “Opera is krank-zin-nig 
Frank, maar o, wat hóu ik er van! ” 
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Mocht u willen reageren op dit artikel, mondeling of schriftelijk, zend u reactie naar de 
redactie van KoorVisie, of stuur gewoon een mailtje 


