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Lucia NarÈoe

Marian Andercon ( 1902) wa.s 9l
jaár ta€n ze aan de gevolgen
vsn een beroêrtê overleed. Zii
wordt a]a de grootsê contr.alto
a€n deze €€uw beschouwd en
is 

-d€ 
e€rste zu.arte zahgere6

die in 1955 in The Metropolitrn
Opera House in New York City
zltrrg.

Deze periode beschrijft ze als de
beste in haar leven. Haar biografie
dat€ert uit 1956 €n drazgt de titel
My brd., What a beautiful m,or-
ntng.
In 1939 nrccht ze niet ootÍedên in
Thê Constitution Háll io Wáshing-
ton, wait ze was toch zwaat? Ze
zong to€n op de trappel van het
Lincoln MemoriáI. Hierdoor en
door haar }epertoire-k€uze is ze
één van de slmbolen van de Bewe-
gi4g voor de Burg€rrechten in
Noord-Amerika geworden.
Ánderson studeerde onder toe-
zimd oog van Ciuseppe Boghetti

'Mijn God, T[at een mooi(
€n wordt het grote voorÈeeld voor
ldassiek geschoolden als de wercld-
beroemde sopranen Grace Bum-
bry Leonwno Price en Jessye
NorÍràl, Operazángeres lpont)Íre
Price ging met haaÍ Doeder naar
Maían Anderson luisteren, ze zag
haar en bêsefte dat ook zij een dag
uit de coulissen zou komen. Price
besch rijft h€t mom ent als magisch.
Het lukte haar inderdaad, ws.nt in
1961 ontving de debutante Price
€en 42 minut€nlange ovati€ in tho
MET (Metropolit€n Opera House
in New York Ciqr,).

In 1984 nam Pric€ afscheid van dê
conceítplanlen en pal dáarna
werd ze door Jessve Norman in
The MET opgevolgá. Het is vaak
de erkenning van Europeanen,
die vewolgens Noord-Am erikánen
doet bereÍIen welk talent ze in huis
hebben. Norman en Anderson hêb.

ben meer g€meen dan de muziek.
daaÍ allebei in hun jeugd oveÍwo-
gen mediciioen te studeren. Het is
er nirnmet ván gekomen. Jessye
Norman, gedr'apeêÍd in de kleuren
van de Franse vlag zong op 14 juli
1989 de Marseillàise op het
beroemde Place de la Concorde in
Parljs- Het.is een blijk van achting
v@r o€ze dtva dat zo t€r celepen-
heid van de vierbg van ZOO jaar
Franse revolutie het feest mocht
opluisteren. Maar Mariar Ander-
son wás de vooÍganger die zich een
weg naaÍ Europa baardo. In 19?2
zorgde ze ervoor àtjonge artisten
een beroep kunnen doen op een
dooÍ haar ingestelde Marian
Ánderson Fellowship, een studie-
Deurs.

Net als Andsrson hebben zwarte
kla.ssiek gêschoolde oporazango,
ressen Nego-spiítuals op haar

Íepertoirc staan. Maár hoê zou hun
professioneel leven zonder klas-
siek6 Europese cornponistan zijn?
De Noordamerikaanse Roland
Hayes wás één ván do eerst€
zwarte conc€rkangers diè inteda-
tionaal doorbra}. Hij inspireert
Marian Anderson om naast do
n€gro spirituáls Brahms en Schu-
beÉ te zingen. Het Ave l.{aria van
de Weerue Franz &,hubert, haar
li€velingEcomponisl, wordt haar
handolsmerk, Do bcrocrnde diri-
gent AÉuro 'Ibs.&u; z.gl, tcgcn
haar: 'Yc,urs ís a uoitc orw hcars
arc ha hundred yars."
M€t ocn groot ac[eur, da Noordà-
morikaansc bariton Pau-l Robeson,
trad Marian Anderson op. In do
jarcn 20 kwam hetrrauwelijks voor
dat ZwaÍten zich toelegden op hot
klassiek Eump€er genre. Volgens
het Noordamerilqaís €st€blish-
ment hoorden ze in do Cotton Clul)

tluis en nerg€ns aoal6.s. En zokor
niet in de wereld van do klas€i€ko
Europese Euziek

Daar Ande$on geen Faáns, Duits
ofltaliaans verstoíd, moest ze êlk€
tekst syllabel voor syllabel leron.
Vooral Duits bezorgde haar problo-
ulen, want e€n Lied van BÍahms
leer jo niet één, tw€o, drio. Zo'n
gedichtop muziek mootje dooÍvoe-
len en de woorden moeten je raken.
Up een gegeven moment is M€v-
rorrw Anderson ontmoedigd, maar
als haar hardwerkende schrob-
bcndo noeder ziek wordí woÍdt z€
daadkÍachtig. Zê besluit háár
mportoire weer op te pa}ken en ,
zich op de vreemde taleÍt toe to les- . I
gcn. Zc vcrl"r€kt naar. het buitê;- ,
lu orn zich de talen eieen t€ |
rn cn. Op 2?-jarige leeftijá is ze .,
op een schip naar Engeland. EeÍl r
jaar Iator i6 zc terug. In 1931 n oont t


