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Het sták me. Volkomen toevallig hoorde ik in de vroege ochtend van 
zaterdag 25 oktober jl. in het korte nieuws van BBC 3 enkel de mededeling dat Franco 
Corelli (1921) was overleden. Ik schakelde voor meer nieuws erover onmiddellijk door 
naar teletekst van een Nederlandse zender. Het bericht had een duizeling bij me 
teweeggebracht, alsof je even als een blinde in het rond tast. Maar er was niets over te 
vinden, bij mijn weten de hele dag niet. En dit sták me. De zanger is me inmiddels erg 
lief. Pas de volgende dag zag ik iets over Corelli's dood in de krant. Overigens ook 
toevallig dat in de vorige Koorvisie uitgebreid aandacht aan deze tenor werd besteed. 

Het is eigenlijk wonderlijk dat dit sterfgeval me zo roerde. Want Corelli was nooit een 
favoriet van me. Kon dit misschien ook niet zijn omdat er, zoals uit het uit LUISTER (juli-
augustus 2003) overgenomen artikel ook bleek, betrekkelijk weinig studio-opnamen van 
hem bestaan en het geregistreerde live-gebeuren lange tijd langs me heenging - én 
omdat hij relatief jong met optreden ophield. Hij zat met z'n stemgeluid ook te veel in de 
buurt van zijn collega Mario del Monaco (1915-1982) en dat vond ik eigenlijk maar een 
schreeuwlelijk, met "een gebrek aan muzikale verfijning", zoals Paul Korenhof het in zijn 
opera-encyclopedie juist met het oog op Corelli formuleert.  

Niettemin trof het overlijdensbericht me en - zoals ik zo vaak bij zulk overlijden doe - ik 
zette ter nagedachtenis even muziek van hem op, jazeker, "Celeste Aida", waarover 
Seghers het in zijn artikel ook heeft - omdat Corelli dat juist ook om die slotmaten zo mooi 
zingt. Ik ken maar één andere opname waarop dit Celeste Aida niet, zoals gebruikelijk, 

met een voortgebrulde hoge noot wordt beëindigd, en dat is een, 
uit 1949 stammende, ook op video uitgebrachte, concertante 

uitvoering van Aida o.l.v. Arturo Toscanini.  

Er is, terzijde, wel een merkwaardig verschil tussen beide registraties. Corelli zingt de 
frase dus diminuendo: van hard neemt hij de slotnoot prachtig naar zacht terug. Dat is 
een kunststukje, heb ik me laten vertellen. Bij Toscanini evenwel wordt de slotnoot wel 
'forte' doorgezongen maar opeens afgebroken en de aria afgesloten met een, op een 
octaaf lager, zacht gezongen herhaling van de slotwoorden "vicin'al sol". Ook heel mooi. 
Maar wat is nou feitelijk door Verdi voorgeschreven? Kijk ik in mijn van Könemann Music 
Budapest afkomstige 'partitura', dan zie ik daar toch de lang aangehouden hoge B, doch 
met de aantekening "pp morendo" (zacht uitstervend), maar dan nadat twee regels 
eerder al van "f" naar "ppp" moet worden teruggenomen en dan nóg eens in de 
voorlaatste regel naar "ppp dim.". Zogezien moet de hele slotnoot al 'piano' worden 
gezongen, eindigend in een (toepasselijk tedere, want verliefde?) fluistertoon. Corelli zat 
er (met dirigent Zubin Metha) dus het dichtst bij.  

Nu ik dezer dagen na zijn dood toch ook maar een overvolle dubbel-cd met door hem 
gezongen operafragmenten heb gekocht en me daarmee momenteel vermei, besef ik 
sterker wat een geweldig zanger hij eigenlijk was, trefzeker, met een groot geluid waarin 
in de hoogte nooit wordt geforceerd, een ver-ruk-kelijk vibrato. En wat een onzin, dat 
gebrek aan muzikale verfijning! Voor Italiaanse begrippen is hij een toonbeeld van goede 
smaak. En weet u waarom Franco Corelli vooral zoveel bewogenheid bij me oproept? 
Om zijn slissen! Het schijnt dat menigeen zich eraan stoort. Mij stoort het dus niet. 
Integendeel, het neemt me geweldig voor zijn zangstem in. Het geeft zijn zang iets 
kwetsbaars en échts.  

Ook raakt me het feit dat hij er dus nog altijd wás, en nu pas, 82 jaren oud, van 
beeldschone man onvermijdelijk tot bejaarde verschrompeld, zijn laatste adem en in mijn 
beleven zoals zo vaak bij zulke mensen een heel tijdperk uitblies, een tijdperk waarin ik 
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mijn meest vervoerende opera-adoratie's heb beleefd, de jaren '50 (vooral), '60, '70. Hij is 
weliswaar mijn held niet geweest, maar als hij toen nadrukkelijker binnen mijn 
gehoorskring had verkeerd, had hij zeker meer bij meaangeslagen, wat hij nu dus 
gelukkig alsnog doet. Fijn is dat.  

Nee, in zijn stemsoort was een ander mijn held. Die ander was Richard Tucker (1913-
1975), degeen die (zie boven) onder Toscanini die wonderlijke afsluiting van Radames' 
beroemde aria zong. Hij kwam uit New York, heette eigenlijk Reuben Ticker en was 
geschoold in het voorzangersdom van de synagoge. (Hij liet zich zijn leven lang nooit op 
zaterdag engageren.) Hij is altijd aan 'de Met' (Metropolitain Opera) in New York 
verbonden geweest.  

Hij had misschien niet zo'n grote of zelfs mooie stem, maar wist die wel op een geweldig 
indringende manier te gebruiken. Het ligt niet zo voor de hand maar hij had het voor de 
Italiaanse opera hélemáál, dat 'italianitá' (de typische Italiaanse 'Schmelz'), een 
ongelooflijke souplesse, een enorme 'drive'. Ik heb een 25 cm elpee met Italiaanse 
volksliedjes van hem - met daarin naderhand een foto van hem gestopt, mét 
handtekening, ooit per brief aangevraagd en kosteloos toegezonden gekregen - kom daar 
nu eens om - waarop hij, algemeen erkend, de meest idiomatische Italianen wegzingt. Ze 
waren in Italië ook gek met 'm. Hij werd vaak met Caruso vergeleken.  

Welnu, ik was dus ook gek op die stem. Ik prijs me gelukkig dat ik, buiten vele 
operafragmenten, nog heel wat, meest studio-opnamen van hele opera's heb, waarin hij 
een (hoofd)rol heeft, Aida dus, Rigoletto, La Traviata, La Forza del Destino, Cavaleria 
Rusticana, La Bohéme, en natuurlijk La Juive, van Halévy, de opera waarin hij, nadat hij 
die zonder eraan toe te komen z'n hele leven al had willen zingen, tegen het eind van zijn 
leven alsnog optrad. Hier zie je overigens hoe onrechtvaardig de markt werkt. Van Tucker 
is dus nog menige verzorgde integrale operaopname te 
beluisteren, terwijl je voor Corelli vaak alleen bij krikkemikkige live-
registraties terecht kan. En dit verschijnsel is er altijd geweest. 
Waarom zat in 1932 i.p.v. een schrale randfiguur als Nicolo Fusati 
niet dé Otello-vertolker van die tijd, Renato Zanelli, in de titelrol van de allereerste 
integrale opname van Verdi's Otello op grammofoonplaat? Waarom bestaat er van de 
Otello geen één stereo-opname met de onbetwiste kampioen van die rol, Ramon Vinay, 
terwijl tezelfdertijd de ene na de andere stereo-opname met Del Monaco in die rol van de 
persen rolt?  

Het is er ook niet minder op geworden. Het is toch een lange tijd zo geweest dat je bij 
elke belangrijke opera-uitgave alsmaar weer op Placido Domingo stuitte. Ik heb niks op 
de man tegen hoor, maar ik ben er zeker van dat er op deze planeet toch nog wel heel 
wat meer competente tenoren zullen rondlopen. Blijkbaar zitten die in de commercie niet 
voor het goede gaatje of op de goede koers. Ik begeef me tegenwoordig niet meer zo in 
zulke idolatrieën. Ik ben ook niet meer zo op de hoogte en hou het er maar op dat tenoren 
als Carlo Bergonzi en Alain Vanzo, die de laatste echte zangkunstenaars in hun vak 
waren en van het kaliber waren van een hele stoet voorgangers als Wunderlich, 
Bjoerling, Anders, Patzak, Tauber, McCormack, Smirnov, om er eens wat te noemen. De 
recentste die me met hun geluid verrasten waren Neil Shicoff en Richard Leech, 
eerstgenoemde naar verluidt ook uit New York afkomstig, vandaar?...  
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