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d, Wat een mooie dag!'
repertoir€ staan. MaaÍ hoe zou hun
professioneel lêven zondêÍ klas-
sieke EuÍopes€ componisten zijn?
Do NoordameÍikaarsê Roland
Hayes was één van de eerste
zwarte concerkángeN diè intêma-
tionaal doÈrak. Hii in6oireerr,
Marian Anderson oá naÀt a"
negm spiritlals Bralms en Schu-
bert. ts zingên. Het Avê Maria va.n
de Weonss Franz Schubort haar
Ii€vêlingscomponist, wordt, haar
handekmork. Do bcroernde diri-
gcnt, AÉlrro 'Ibscallilli zfr+ teÊen
haan 'Yours i" " witt one tnTrt
orce in a hundred yarc. '
Met een grmt acteu., dê Noorda-
morikaanse bariton Paul Robeson,
trad Marian Ánderspn op. Jn de
jaren 20 kwam het nauweliiks voor
dát Zwarten zich t4elegdeo op hot
klassiek Eumpees garrre. Volge6
het NooÍd@erikaans €stáblish-
ment boorden zê in do Cotton Club

tlluis êIr.norgens anders. En rek6r z€ iÍr Duitsland en is do taal daÍlniet in de wsr€ld vaD de klasrieko machtig. Zi"g"" *ort[ 
-í"

EuÍoposemuzi€k. poetis"Íe t.cli ,* 
-**aà"

doorvoelen.
rraar Anderson ge€n Frans. Duits
offlálieans verstond, mo€st ze €lk€ In 1936 luistêrt Josoph Stálin inteksl sJllabel voor syllab€l leren. Moskou naar haar, ir| 1938 wordt
vooral Uuits bezorgde haar problê- ze door FÍar din Roosevelt in het
men,_ want een Lied van Bralms Wil.l, Huis uikcnodigd, eD in lg3g
r€er Jo niel één, tweo, díig. Za'n is ze mot haár vaste Scandinavi-
gedichtop muziek mo€tje doowoe- s.he pianist K. Vehane 

 

in Dakar
Ien en de w@rden moetenjo raken. tn New Delhi wil mm haar zo
vp een gegeven monent is Mev- gTaag zlen en horen, dal het vech-
rorrw Anderson onbnoedigd, maar. ten om een kaarlje is.
ars haar hardwerkende schrcb-
bendemocderziek wordt, wordt ze Anderson schriÍt:"Mymtssionis toctaadkrachtig. Ze besluit haar l2oue &hind mp the hindof imorcs-r€perrofr€ weer 9p t6 pakkeD en sion that uill nohz it iasizr forzfcn o, de vÍeemde tslen t,�e lqleg-, thas who [ollou."gcn. irc vertrekt naar het buitoo- Racisten in Noord_Ámerika maken
land om-zch de la.len ot€n to hol haar echt€r niet eemakl€liilc
malen. Op 27-jarige feeÍtiià i.s ze .Andarcon: "t had bec;;.;-t;;;;;
op een Echip naar Engelanà. Een I lihed i.t or nat, a qlmbol, 'r.presan-
fráÍ fatcr fs ze terug. In lggL woorrt ting mf peoplz.',
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moor gemeen dán de rDuziek.
allebei in hun jeugd overwo.

modicijnon te stude;eÍr. IIet ia
nlnmer van gekomren- Jessyo
rmtrn, gedrapeerd in de kleuÍetr

nu do Frarse vlag zong op 14 juli
989 do MaÍs€illaise op het
rounde Place de la Concorde in'r'rijs Het is €en bliik vaÍr aótirp

,,,r ilcze diva dat ze ler eeleeeÍ;
errl van de viering van 200 jaar
r'.rÉo r€volutio het feest mocht

isl,eren. Maar Mariàn Ander-
r was do voorgenger dio zich een

cg naar Europa baando. In 19?2
ze ervoor datjonge artisten

In 1943 tÍount ze met Kins
Fischer, een zwartê architecl di;
haár 20 jaar lang het hof had
gemaakl Arngezien hÍ er áls een'whit€ man' uit ag, kreeg het echt-
paar meer dan eens zowol met'
af,aÉ als wit pÍobl€meÍr.

Alle superst€rren werken op de
z6nuwen_ en fascineren. In dê kerk
zong Anderson nonnaál alt maaÍ ,
als êÍikelo Dánnen niet Lwanrm
opdagen, nanr ze de lichte teíor. of .,
medium bas voor haar rekenine.
Een ongewone rangeerschikk ini.
De divá selooÍdc dát haar m u zika;l
talent em godsgeschenk was:
I open nry nouth to the lard, and
I will wuer turn fuch."

Máar het is misschien wel het
geloofin go4 haar talont" haaÍ gul-
heid en vooÍal het geloofin zichzelf
dÁt haar olstorfelijk maákl

Mariar Andersn - My Lord, Wha
a beautiful namiW l NewYorh I

beroep kunnan cloen op een
r haar ingestelde Marian

furderson Fellowship, een studie-
tcurs.

{ct als Ánd€rson hebben zwarte
rlessiek goschoolde oDerazanee-
cssen Negro-spirituall op haar


