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DALIDA
Zo lichtvoetig als haar liedjes waren, zo dramatisch was haar leven.

De beeldschone Dalida was een van de succesvolste soloartiesten aller

tijden: ze verkocht meer dan tweehonderd miljoen platen. Maar drie

zelfmoorden van (voormalige) liefdes, een onvervulde kinderwens en

depressieve gevoelens maakten haar leven gaandeweg ondraaglijk.

Op 53-jarige leeftijd koos ze zelfvoor haar einde.

ATER WORD IK BEROEMD,' zegt Dalida als

klein meisje al. Ze houdt van het podium,

net als haar vader Pietro, eerste violist in het

Cairo Opera House. Vanweoe zijn werk was hij

vanuit Zuid-Italië naar Egypte verhuisd, waar

Dalida in 1933 als Yolande Cristina Gigliotti ter

wereld kwam.

Als peuter kampt Dalida met oogproblemen.

Ruim een maand moet ze in het donker door-

brengen. Ze kan er slecht tegen, maar de lieve

vioolklanken van haar vader slepen haar erdoor-

heen. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt

wordt haar vader geïnterneerd in een kamp in de

woestijn. Hij is Italiaan van geboorte en wordt

gezien als een staatsvijand in Egypte, in die tijd

een Britse kolonie. Als hij een paarjaar later naar

huis terugkeert, is hij een compleet ander mens.

Hij kan geen lawaai meer verdragen, is geweld-

dadig richting zijn vrouw en is niet meer de

liefhebbende vader van weleer. Dalida haat hem

en wenst dat hij doodgaat. Als haar vader plotse-

ling overlijdt voelt ze zich enorm schuldig. Ze is

een kind nog, twaalfjaar oud.

Dalida groeit uit tot een knappe tiener. Ze is

lang en slank, heeft mooie, grote ogen, prachtig

zwart haar, een opvallend strakke kaaklijn en een
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onweerstaanbare lach. In 1954 wordt ze

Miss E9Tte, het is haar springplank

naar roem en succes. Ze wordt omarmd

door de Egyptische filmwereld, destijds

het Hollywood van het Midden-Oosten.

Met zwaar opgemaakte ogen, opzichti-

ge kleding, een sigaret in de ene hand

en een glas whisky in de andere, is ze

een absolute ster.

Maar haar ambities reiken verder. Ze

verhuist naar Parijs, neemt zangles-
sen en doet mee aan een talentenjacht.

Daar zingt ze zich in de kijker van de

beroemde platenproducent Eddie Bar-

Clay (die ook werkte met Brel en Azna-

vour) en Lucien Morisse, eigenaar van

een populaire radiozender. Al met haar

tweede single, 'Bambino' (1956), schiet

ze raak. Het is een hit in veel Europese

landen en staat in Frankrijk bijna een
jaar lang in de top 10. Morisse wordt
niet alleen haar manager, maar ook
haar geliefde.

Dalida's naam is gevestigd. Alles wat
ze aanraakt verandert in goud. Ze rijgt
de top 10-hits aan elkaar in een carriè-
re die bijna dertig jaar zal omspannen.
Van het zwierige 'Gondolier' in haar
vroege jaren tot het aanstekelijke 'G igi
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KONINGIN VAN MONTMARTRE

Rob bij de buste van Dalida in Montmartre

l'amoroso' in de jaren zeventic. Het
bossanova-achtige duet 'Paroles, paro-
les' wordt een klassieker, mede dank-
zij de sensuele stem van acteur en goe-
de vriend Alain Delon. In Nederland
krijgt 'Buenas noches mi amor' een
tweede leven dankzij het program-
ma De avondetappe. Het is van 2003 tot
2014 de vaste afsluiter in het door Mart
Smeets gepresenteerde programma
over de Tour de France.

Dalida verkoopt wereldwijd meer dan

tweehonderd miljoen platen en be-

hoort tot de succesvolste soloarties-

ten aller tijden. Samen met Édith Pif

wordt Dalida gezien als de populairste

en invloedrijkste Franse zangeres uit

de twintioste eeuw. Haar jongere broer

Orlando is haar steun en toeverlaat. Hij

is haar producer, tourmana•er en ver-

trouwenspersoon ineen.



ALLES WAT ZE AANMAKT

VERANDERT IN

Door haar grote successen en charisma-

tische verschijning wordt Dalida door

vele mannen begeerd. Ze heeft een tur-

bulent liefdesleven en treedt in 1961 in

het huwelijk met haar ontdekker Mo-

risse. Een maand na het jawoord ver-

laat ze hem alweer voor Jean Sobieski,

acteur in spaghettiwesterns, met wie ze

twee jaar samenblijft. In die tijd betrekt

ze haar grote stadswoning van zes ver-

diepingen in het hartje van Montmar-

tre, de kunstenaarswijk van Parijs die

ze zo liefheeft. Tot haar dood in 1987

blijft ze daar wonen. Vlak bij haar huis

wordt in 1996 het Place Dalida naar haar

vernoemd en een jaar later wordt daar,

ter gelegenheid van haar tiende sterf-



KONINGIN VAN MONTMARTRE

Het aanraken van de borsten van Dalida zou geluk moeten brengen

dag, een bronzen buste geplaatst. In de

loop der jaren is de mythe ontstaan dat
het aanraken van haar borsten geluk
brengt: ze zijn zichtbaar afgesleten.

Terug in de tijd. Het is 1966 en het suc-
ces lacht Dalida toe. Ze is 33 jaar, heeft
haar zwarte haren ingeruild voor goud-
blonde lokken en is op de toppen van
haar kunnen. Ze maakt een wereld-
tournee van elf maanden die start in
Parijs en via Canada, Latijns-Amerika,
het Midden-Oosten en Europa eindigt

in Toulouse. Ze geeft 150 optredens en
scoort hits over de hele wereld. Tijdens
de tour leert ze zanger Luigi Tenco ken-
nen, die de Italiaanse Bob Dylan wordt
genoemd. De twee krijgen een affaire
en doen mee aan het prestigieuze fes-
tival van San Remo. Ze zingen apart
van elkaar hetzelfde lied, ieder in een
eigen versie. Terwijl Dalida onder luid
applaus het podium verlaat, is het op-
treden van Tenco een sof. Hij is gewend
aan een klein, intellectueel publiek en
verbleekt ten overstaan van de volle

zaal. De jury kan zijn optreden maar
matig waarderen; hij valt af in de eerste
ronde. Tenco, die toch al worstelde met
zichzelf, schaamt zich, gaat terug naar
zijn hotelkamer en schiet zichzelf door
zijn hoofd. In zijn afscheidsbrief ver-
klaart hij zijn daad als een protest tegen

de corrupte jury. Dalida is er kapot van.

Een maand later onderneemt ze een
zelfmoordpoging. Ze ligt vijf dagen in

coma, maar krabbelt weer op.

Niet lang daarna verliest ze haar hart

aan een jonge Italiaanse student van

wie ze zwanger raakt. Haar carrière zit

op een piek: dit is niet het moment voor

een baby, besluit ze. Dalida pleegt abor-

tus, en als gevolg daarvan wordt ze on-

vruchtbaar. 'Ik kan elke man krijgen die

ik wil,' zegt ze in die tijd. 'Maar dat be-

tekent niets voor me.' Waar ze werkelijk

van droomt is een gezin met kinderen,

maar die droom is uiteengespat. In 1974

draagt ze alsnog een lied op aan haar

jonge minnaar: 'II venait d'avoir IS ans

(Hij was net 18 geworden).

Hoewel Dalida altijd heel open was

naar haar fans, verstopt ze haar de-

pressieve gevoelens achter extrava-

gante make-up en flitsende, kleurrijke
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HoEWEL DALIDA ALTIJD HEEL OPEN

WAS NAAR HAAR FANS 1 VERSTOPT

HAAR DEPRESSIEVE 4EVoELENS

ACHTER EFTUVA4ANTE MAKE-UP

EN FLITSENDE, KLEVPUKE KLEDING

kleding. Ze blijft optreden, tourt nog
steeds de wereld over en rijgt de hits

als vanouds aaneen. Maar de tragische

dood van haar vader en van haar ge-

liefde Luigi hebben erin gehakt. Twee-

maal ervoer ze een gevoel van verlies

en schuld ineen. En daar zal het niet bij

blijven. Later wordt ze nég tweemaal

geconfronteerd met een zelfmoord.

Lucien Morisse, haar voormalige echt-

genoot, schiet zichzelf in 1970 dood.

En Richard Chanfray, met wie ze in de

jaren zeventig een jarenlange relatie

had, maakt in 1983 een einde aan zijn

leven. Ook de oogkwaal uit haar jeugd

DALIDA

IIB Rue d'Orchampt, hier woonde Dalida van 1962 tot 1987

speelt midden jaren tachtig weer op.
Ze ondergaat twee pittige operaties en

is maanden uit de running.

Na een korte discoperiode eind jaren

zeventio wordt haar repertoire melan-

cholieker. Ze brengt steeds vaker het

uit 1973 stammende lied 'Je suis mala-

de' (Ik ben ziek) ten gehore. Het dans-

nummer 'Mourir sur scène' (Sterven

op het podium) uit 1983 klinkt vrolijk,

maar de tekst zegt iets anders: 'Ik, die

alles in mijn leven heb gekozen Ik wil

ook mijn dood kiezen / Ik wil sterven

op het podium'.

Als Dalida vijftig jaar wordt, is ze noc

altijd succesvol. Maar het is ook een

moment om de balans op te maken.

Ze heeft geen man, geen gezin; ze is

alleen. Ze is nog steeds prachtig, maar

beseft dat de tijd begint te dringen.

Dalida wil niet dat de tijd het van haar

schoonheid zal winnen en besluit in

schoonheid te vertrekken.

In 1987, ze is dan 53 jaar oud, pleegt ze

zelfmoord met een overdosis slaappil-

len. Ze laat een kort brieôe achter: 'Het

leven was ondraaolijk. Vergeef me.'
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