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Francis Poulenc  

Violon, Noizay 1939 Een elegant evrouw is zeeronder de indruk van een violist en zijn 
viool in een etablissement parisien. 
Op eenkaaiman 
 
Op twee merries 
 Paganini, Noizayoktober 1943 Viool, zeepaardje en sirene: tranen van Maria 
Magdalena, zucht van een koningin … 
 
Op eenkreeft 
 Carte postale, Noizaymaart 1931 Aan zijn verre geliefde LINDA:  L’ombre, Indolente, 
Nocturne, Dans, Au 
 
Kurt Weill 
 Youkali, Paris 1935  Youkali, het land waar al onze wensen uitkomen. Het land dat niet 
bestaat. 
 
Op een luiaard 
Francis Poulenc 

Hôtel, Noizayoktober 1940 Ik wil niet werken, ik wil roken. 
 
Op een sidderaal 
 Avant le cinéma, Noizayoktober 1931 Vanavond gaan wijnaar de bioscoop. De 
artiesten, dat zijn de acteurs en de actrices. Oh, waren wij maar zo artistiek! 
 
Op een sardine 
 Montparnasse, Paris februari 1945 Een prachtige, nostalgische buurt in het zuiden van 
Parijs waar de jonge BEBAARDE ENGEL voor altijd een kamer voor een week vraagt. Zijn ogen 
zijn als twee grote ballonen die de lucht in bewegen op wegnaar het avontuur.  
 
Op een kip 
 Hyde Park, Paris 1945 Warengeliefden maar net zo hartstochtelijk als de predikers van 
Speakers' Corner in Hyde Park. 
 

Les chemins de l’amour, Paris oktober 1940 Wegen van mijn liefde, ik zoek jullie altijd. 
Verloren wegen, wegen zonder hoop, wegen vol herinneringen, goddelijke wegen van de liefde. 
 
Nikolai Kapustin 
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Op eenangsthaas 
Francis Poulenc 
 Fêtes Galantes, Noizayoktober 1943 Door de Duitse inval is het gedaan met de 
Franse elegantie en de goede manieren, maar de humor blijft. Woorden op de vuilnisbelt, pooiers 
in schotse rokken, ontspoorde jonge dames, 18 karaats klootzakken. 
 



Kurt Weill 
Abschiedsbrief, 1934 In café Bauer wacht Erna Schmidt tevergeefs op haar geliefde… 

 
- 
 
Johann Sebastian Bach 
 Adagio uit de eerste viool solo sonate g mineur  
 
 
Francis Poulenc  

C, Noizayoktober 1943 Poulencs eerste openlijke reactie in 1942 op de bezetting van 
Frankrijk door de Duitsers. De vierbruggen van het plaatsje Cé liggen op een strategisch punt 
over de Loire. Poulencs compositie leraar zei: ”De intense en edele gevoelens van Les ponts- de- 
Cé ademen de ziel van ons gewonde vaderland.”  
 
HannsEisler  

Hotelzimmer, Hollywood 3 augustus 1942 Eisler vertelde: “Het gedicht werd 
geschreven op dat moment dat radio’s in de hele wereld de verschrikkelijke  overwinningen van 
de fascisten over ons uitstortten. Ik hoop dat  ik het met de zelfde vriendelijke wijsheid kan zingen 
als waarmee ik het gecomponeerd heb – ook in een hotelkamer.”   
 

An den kleinen Radioapparat, Hollywood mei 1942 De overtuigd communist Eisler 
componeerde zijn Hollywood Liederbuch in ballingschap in Amerika. Brecht schreef op 11 juni 
1940: "Nu de laatste tijd het nieuws zo slecht wordt, denki  ker over om de radio in de ochtend uit 
te laten. Het kleine kistje staat naast mijn slaapplaats.Mijn laatste handeling in de avond is het uit 
te zetten en mijn eerste in de ochtend het weer aan te zetten.”    
 
Francis Poulenc  

C'est  ainsi que tu es, Beaulieu sur Dordogne augustus 1943 Kijk, dit is mijn portret 
van jou, dit is dus wat je bent. Later zou je kunnen zeggen dat ik je goed gekend heb. 
 
Kurt  Weill  

Und was bekam das Soldatenweib, New York 1942 Anti-oorlogslied – de vrouw van de 
soldaat krijgt naaldhakke nuitPraag, een bontkraagje uit Oslo, een hoed uit Amsterdam, kant uit 
België, een zijden jurk uitParijs en een vreemd hemd uit Boekarest. Uiteindelijk krijgt zij uit 
Rusland een sluier voor een weduwe. 
 
Francis Poulenc  

Sanglots, Paris november 1940 Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Je kunt de 
keten van hoe dingen gaan niet onderbreken 
 
 Priez pour paix, Noizayseptember 1938 Dit werk componeerde Poulenc in de zwarte 
dagen van de crisis in München. Het gedicht is van Charles D’Orléans (1394-1465). Poulenc: “ Ik 
probeerde hier een g evoel van hartstocht, vurigheid en boven alles nederigheid uit te  drukken; 
voor mij de mooiste kwaliteit van een gebed." 
 


