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René Seghers is muziekfilosoof en freelance publicist.

Legendarische rampentournee

Het hondje van 
Franco Corelli

Gevraagd naar de grootste dramatische tenor van de twintigste eeuw zei de onlangs 

overleden Luciano Pavarotti onmiddellijk: Franco Corelli. Luister-medewerker René Seghers 

schreef een opmerkelijke Engelstalige biografie over de tenor, getiteld Franco Corelli: 

Prince of Tenors.
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Over Franco Corelli’s carrière was het een en ander 
bekend, maar zijn leven is altijd in nevelen gehuld 
geweest. Wat het boek Franco Corelli: Prince of Tenors 
bijzonder maakt is de reconstructie van het leven en 
de carrière van de temperamentvolle, uit Ancona 
afkomstige stertenor. Dat was mogelijk doordat de 
auteur René Seghers toegang kreeg tot tal van 
archieven. Daarnaast sprak de auteur met vele 
collega’s, jeugdvrienden en familieleden van Corelli, 
onder wie zijn roemruchte echtgenote Loretta. Corelli’s 
neef Marco diepte herinneringen op en stelde exclusief 
zijn archief ter beschikking. Seghers vond tientallen 
verloren gewaande opnamen en films terug, 
waaronder Corelli’s jeugdopnamen uit 1950 en zijn 
repetities voor Rossini’s Guglielmo Tell. 
Het boek geeft een verbluffend kijkje in het leven van 
een rasechte divo: van zijn beruchte 
contractbesprekingen, zijn felle rivaliteit met 
concurrent Mario Del Monaco en zijn Scala-triomfen 
aan de zijde van Maria Callas, tot aan zijn flamboyante 
jeugdjaren als Il bello del Garelli (de mooie jongen van 
café Garelli). In de hieronder volgende voorpublicatie 
is gekozen voor enkele fragmenten uit Franco Corelli’s 
eerste Amerikaanse tournee met The Metropolitan 
Opera. Intendant Rudolf Bing had er jaren over gedaan 

om de Italiaanse stertenor naar The Metropolitan 
Opera te halen en toen hij eenmaal op Amerikaanse 
bodem landde, ging geen brug hem te ver om Corelli 
voor zijn operahuis te behouden. Ooit had hij Corelli 
op zijn knieën gesmeekt voor een zieke zanger in te 
vallen; onder druk van Corelli verbrak Bing stukje bij 
beetje zijn goede relatie met die andere Italiaanse 
stertenor Mario Del Monaco; en hij stond zijn protegé 
gedrag en gages toe die geen zanger voor hem had 
gehad. 
Corelli’s debuutjaar geeft een aardig beeld van hoe het 
in die dagen toeging rondom zijn persoon, met name 
op de befaamde voorjaarstournee door Amerika, 
waartoe de zanger zich nietsvermoedend had laten 
verleiden. Corelli sprak geen woord Engels en daarom 
stelde Bing een begeleider annex tenoroppas aan in de 
persoon van Merle Hubbard. 
Op de toer gebeurden de gekste dingen, zoals het 
beroemde incident met Birgit Nilsson, die in Boston 
een noot zo lang aanhield dat Corelli het toneel 
verliet. Pas na lang oponthoud en de suggestie van 
Bing dat hij wraak kon nemen door haar op het 
moment van de kus in de laatste akte niet te kussen 
maar te bijten, ging de gekrenkte tenor het toneel 
weer op. Dan waren er nog zoektochten naar pyjama’s 
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en filet mignon voor zijn geliefde hondje Loris. Toen 
het gezelschap in St. Louis werd getroffen door een 
overstroming, dacht Hubbard dat het niet erger kon 
worden. Hij vergiste zich.

May 12-13, 1961: Singing for the dog in Chicago
May 13, 1961
Giacomo Puccini: Turandot
Chicago, McCormick Exposition Center (met Spring 
Tour)
Birgit Nilsson (Turandot), Franco Corelli (Calaf), Lucine 
Amara (Liù) o.l.v. Kurt Adler
Als St. Louis al handenvol werk was voor een 

eenvoudige tourmanager, dan sloeg Chicago alles wat 
Hubbard in zijn leven had meegemaakt. Het 
gloednieuwe McCormick Exposition Center opende 
met een Aida die een sterbezetting kende met Leonie 
Rysanek en de tenor Eugenio Fernandi, die in plaats 
van Franco optrad. Om te beginnen kreeg Rysanek het 
aan de stok met Fernandi. Daarna raakte het corps de 
ballet van slag – de schaars geklede ballerina’s 
bevroren in de toneelcorridors, doordat de 
verwarmingsinstallatie nog niet functioneerde. Maar 
toen het theater zich tussen de scènewisselingen door 
vulde met koolmonoxide van de trucks die 
ondergronds de decors inreden, was de maat vol. 

Na zich met de acute gezondheidsproblemen van het 
ensemble te hebben beziggehouden, stuurde Hubbard 
een huilende Rysanek terug naar haar hotel. Daarna 
vond hij eindelijk tijd om een dutje te doen in zijn 
kamer in het Pick Congress Hotel aan Michigan 
Avenue. Hij was juist voor de televisie in slaap gevallen 
toen de telefoon rinkelde. Het was Rudolf Bing, die 
hem sommeerde onmiddellijk naar Corelli’s hotel te 
gaan omdat er iets aan de hand was met diens hond. 
Ondanks de schrik van het ruwe ontwaken herpakte 
Hubbard zich. Hij had zijn kleren nog aan en ging naar 
beneden, waar hij Charlie Riecker, Bings assistent, 
tegen het lijf liep. Riecker nodigde Hubbard uit voor 
een drankje in de bar en de slaapdronken en verwarde 
Hubbard volgde hem. Een whisky verder schoot het 
hem ineens te binnen waarom hij wakker was: de 
hond! Hij snelde van Michigan Avenue naar het 
Blackstone Hotel, waar de Corelli’s bivakkeerden – 
letterlijk. 
Hubbard: ‘Ik kwam op hun etage aan en vond Loretta 
huilend op een stoel bij de lift. Eenmaal in hun suite 
bleek al het meubilair op zijn kop of zijkant te staan, 
om te voorkomen dat Loris zich ergens onder zou 
kunnen verstoppen. Op handen en voeten, huilend en 
buiten zinnen, trachtte Franco zijn hondje te troosten.’ 
Het was twee uur ’s nachts en Hubbard realiseerde 
zich onmiddellijk wat dit gedoe voor gevolgen had 
voor Franco’s optreden in Turandot, dat over een 
kleine zestien uur zou beginnen. Om drie uur ’s nachts 
vond de eveneens gealarmeerde hotelmanager 
eindelijk een dierenarts bereid langs te komen. Ofwel 
de goede man was een fervent operaliefhebber of 
Hubbard had hem omgekocht, aangezien hij riep de 
man alles te zullen betalen wat hij wilde. In 
afwachting van zijn komst besloot Hubbard op zijn 
beurt Bing maar eens wakker te bellen. Hij belde om 
kwart voor vier, met als enig excuus dat hij dacht dat 
Bings stem Franco Corelli mogelijk zou kunnen 
kalmeren. 

In plaats van Hubbard de huid vol te schelden, toonde 
Bing opnieuw zijn zwakke plek voor Corelli. Hij was 
ronduit blij dat Hubbard hem had wakker gebeld en 
slaagde er vervolgens in Franco te kalmeren. Op dat 
moment kwam de dierenarts binnen. In plaats van zich 
direct om Loris te bekommeren ging hij eerst met 
Loretta aan de slag, die een kalmeringsmiddel kreeg. 
Daarna kwam de hond aan de beurt, die nu hevige 
pijnkrampen had. Als door een wonder slaagde de 
dierenarts erin deze te laten ophouden, waarna de 
arme Loris direct in slaap viel.
Gerustgesteld wandelde Hubbard terug naar zijn 
hotel. Hij werd wakker in de veronderstelling dat de 
problemen nu eindelijk waren opgelost. Zijn humeur 
betrok toen hij hoorde dat de hond om half zes ’s 
ochtends bloedingen had gekregen, waarna de 
Corelli’s hem naar een plaatselijk dierenziekenhuis 
hadden gebracht. Diezelfde ochtend zegde Victoria de 
los Ángeles haar matineevoorstelling af, wat tot 
gevolg had dat haar onbekende stand-in Laurel Hurley 
oog in oog stond met een uitverkochte zaal, waarin 
ook Chicago’s beroemde roddeltante Claudia Cassidy, 
wier hobby eruit bestond vernietigende recensies over 
The Metropolitan Opera-voorstellingen te schrijven. 
Gelukkig was dat niet meer Hubbards 
verantwoordelijkheid, doordat zijn chef hem zojuist 
slaapverlof had verleend. 
Nauwelijks aangekomen in dromenland werd Hubbard 
andermaal ruw wakker geschud door de rinkelende 
telefoon. Het was Bing. Corelli had zijn 
avondvoorstelling afgezegd. Bing zei: ‘Ga onmiddellijk 
naar zijn hotel en gebruik ieder denkbaar middel dat 
nodig is om hem naar het theater te krijgen.’  Een 
paar minuten later stond Hubbard oog in oog met een 
lijkbleke Corelli, die tegen zijn toegesnelde vriend 
Hubbard stamelde: ‘Non posso cantare’. (Ik kan niet 
zingen.) Hubbard beloofde hem daarop alles wat hem 
maar te binnen schoot en eindigde zijn relaas met een 
dramatische crescendo: ‘Ik zal geen seconde van je 
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O zijde wijken!’
Uiteindelijk ging Corelli daadwerkelijk naar het theater, 
waar haarstylisten en make-up-artiesten hem al 
ongeduldig opwachtten. Bing had intussen 
verordonneerd dat de repetitiepiano in Birgit Nilssons 
kleedkamer naar die van Corelli werd gebracht, zodat 
iemand zijn openingslied kon spelen om hem in de 
stemming te krijgen. Dat schoot Nilsson in het 
verkeerde keelgat, ook al had Bing telefonisch om 
clementie verzocht in verband met het zieke hondje. 
Nooit verlegen om een scherp antwoord repliceerde 
Nilsson: ‘Mr. Bing, in uw theater ben ik geloof ik liever 
een hond dan een sopraan.’
Terwijl de piano Corelli’s kleedkamer werd ingereden, 
werd Corelli’s stand-in, Giulio Gari, gesommeerd in 
kostuum voor de deur heen en weer te paraderen, 
alsof hij zijn kans schoon zag – een truc waarvan Bing 
zich regelmatig bediende. Maar zelfs dat hielp niet 
meer. Corelli bleef ontroostbaar. Uiteindelijk begon de 
opera. Ten einde raad pakte Hubbard Franco’s arm en 
leidde hem richting het toneel. Franco protesteerde, 
steeds herhalend dat het echt niet ging. Ineens pakte 
Hubbard zijn hand vast, keek hem recht in de ogen en 
zei: ‘Franco, canto per il cane!’ (Franco, zing voor de 
hond!) Onmiddellijk sprongen de tranen Franco in de 
ogen en hij antwoordde: ‘Provo!’ (Ik zal het proberen!)
De pers noteerde unaniem dat er die avond iets 
onevenwichtigs in zijn optreden zat, maar The Chicago 
American karakteriseerde hem niettemin nog steeds 
als half haan, half panter en altijd keizerlijk: ‘Hij is een 
bloedechte heroïsche tenor, misschien niet altijd 
perfect en gecontroleerd, maar onwaarschijnlijk 
opwindend. En laten we wel wezen: wat is perfectie 
anders dan voorspelbaar en saai. Mr. Corelli is 
onvoorspelbaar en hij verveelt je geen moment.’

May 21–22, 1961: Calling the dog from Detroit
May 22, 1961
Giacomo Puccini: Turandot
Detroit, Masonic Temple Auditorium (met Spring Tour)
Birgit Nilsson (Turandot), Franco Corelli (Calaf), Lucine 
Amara (Liù) o.l.v. Kurt Adler
Om op tijd in Detroit aan te komen moest Franco 
Corelli vooruit worden gestuurd. Helaas moest hij 
overstappen, iets wat Bing een te groot risico achtte. 
Hubbard moest mee om zijn juweel te bewaken. 
Eenmaal gearriveerd weigerde Franco het toneel te 
verlaten tot hij Loris had gesproken, die in het 
ziekenhuis in Chicago was achtergebleven. Hubbard 
snelde naar een telefoon en belde het hospitaal. De 
dierenarts kwam aan de lijn en Hubbard zei: ‘Franco 
wil zijn hond spreken, kunt u hem even geven?’
Een zuchtje van Loris stelde Corelli gerust en daarmee 
was Hubbards leed geleden – al helemaal toen Franco 
bij de highbrow party ter plaatse een flinke korting 
loskreeg op de sneeuwwitte, glimmende witte Cadillac 
waarop de tenor zijn oog had laten vallen. 

Bestelinformatie vindt u op www.francocorelli.nl en 
www.amazon.com
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