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Inleiding 
 
 
Hoewel de muziek die we hebben gekozen voor dit recital op het eerste gezicht 
nogal uiteenlopend lijkt, dragen vele stukken en hun teksten een aantal 
gemeenschappelijke elementen uit die zich laten samenvatten in twee thema's: de 
nacht, met haar maan, sterren en atmosfeer (die zowel rust als onheil in zich kan 
dragen) als hoofdrolspelers enerzijds, en de kwestie van onderwerping (aan 
iemand, aan het lot, aan een gemoedstoestand...), of het net niet onderworpen zijn 
anderzijds.  Als maanliefhebster en nachtuil, maar ook als vrouw in deze 
maatschappij, zijn deze thema's mij op het lijf geschreven.  Onderstaand fragment 
uit Ulysses omschrijft de maan op een vrij allesomvattende manier en vindt 
weerklank in een groot deel van de stukken die Getácine en ik zullen brengen. 
 
“Her antiquity in preceding and surviving succeeding tellurian generations: her nocturnal 
predominance: her satellitic dependence: her luminary reflection: her constancy under all 
her phases, rising and setting by her appointed times, waxing and waning: the forced 
invariability of her aspect: her indeterminate response to inaffirmative interrogation: her 
potency over effluent and refluent waters: her power to enamour, to mortify, to invest with 
beauty, to render insane, to incite to and aid delinquency: the tranquil inscrutability of her 
visage: the terribility of her isolated dominant resplendent propinquity: her omens of 
tempest and of calm: the stimulation of her light, her motion and her presence: the 
admonition of her craters, her arid seas, her silence: her splendour, when visible: her 
attraction, when invisible.” 
 
― James Joyce, Ulysses 
	
Het thema van de nacht is oneindig; ze kan inspireren, mysterieus of zelfs gevaarlijk 
zijn, transformeren of bevrijdend zijn.  Ook aan haar kunnen we ons onderwerpen, 
zoals aan haar dromen, haar verleiding, haar maan.   
 
Het programma dat we hebben samengesteld vertrekt vanuit het Parijs van eind 
jaren '30, van Francis Poulenc, Louise de Vilmorin, Guillaume Apollinaire, hun 
levens en inspiratie.  Daarna gaan we een 150-tal jaar terug in de tijd, voor het 
verhaal van één van Mozarts markante vrouwen Fiordiligi uit de opera Così fan tutte, 
die zich voorneemt zich - in tegenstelling tot de vrouw die we in Poulenc 
schilderen -  niet te onderwerpen aan de verleiding.   
We gaan dan chronologisch verder met twee van Schuberts meesterlijkste Lieder, 
die beide doorspekt zijn van referenties aan de nacht, en aan het zich onderwerpen 
- aan God, of aan onze dromen. 
 
Nadien zullen we ons rechtstreeks tot de maan richten in Rusalka's aria (Dvorak), 
waarbij de onzekere staat waarin zij zich bevindt aansluiting vindt bij Verdi's 
Medora uit de opera Il Corsaro.  Wachtend op haar geliefde, verliest zij alle hoop en 



donkere gedachten nemen het over: ze besluit zich aan haar verdriet, en aan het gif, 
te onderwerpen.  Ten slotte maken we de cirkel rond en vinden we rust in 
Poulencs Lune d'avril.  
	
	
	
Programma 
 
Francis Poulenc (1899-1963) 
 

• Violon uit Fiançailles pour rire FP101 (1939) 
• Hôtel uit Banalités FP107 (1940) 

 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 

• Temerari...Come scoglio 
 Recitatief en aria van Fiordiligi uit Così fan tutte KV588 (1790) 
 
 
Franz Schubert (1797-1828) 
 
2 liederen op.43 1 en 2 (1823):  
 

• Die junge Nonne (D828) 
• Nacht und Träume (D827) 

 
 
Antonín Dvořák (1841-1904) 
 

• Měsíčku na nebi hlubokém 
 Aria van Rusalka uit Rusalka op.114 (1901) 
 
 
Giuseppe Verdi (1813-1901) 
 

• Egli non riede ancora...non so le tetre immagini 
 Recitatief en aria van Medora uit Il Corsaro (1848) 
 
 
Francis Poulenc (1899-1963) 
 

• Lune d'avril uit La courte paille FP178 (1960) 
 
 



	
Toelichting en teksten 
 
Francis Poulenc (1899-1963) 
 
Parijs, jaren '30, verleiding in een Hongaarse nachtclub op de Champs-Elysées.  
Een elegante dame en een violist onderwerpen zich aan elkaar... 
Louise de Vilmorin had onder andere relaties met twee Hongaren, en de bundel 
Fiançailles pour rire draagt een autobiografisch element.  We kunnen ons de 
libertijnse dichteres al te goed voorstellen aan de bar, en vervolgens in 
Apollinaires hotel - de volgende dag, genietend van haar sigaret, totaal 
onderworpen aan de lethargie... 

 
 
 
      
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Louise de Vilmorin door Cecil Beaton 
	

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Brassaï - Couple d'amoureux dans un 
petit café, quartier Italie 
	

P. Picasso - Portrait de Guillaume Apollinaire 
	



 
• Violon 

 
Couple amoureux aux accents méconnus 
Le violon et son joueur me plaisent 
Ah! j’aime ces gémissements tendus 
Sur la corde des malaises. 
Aux accords sur les cordes des pendus 
À l’heure où les Lois se taisent 
Le cœur, en forme de fraise, 
S’offre à l’amour comme un fruit inconnu. 
 
 
 - Louise de Vilmorin 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Hôtel 
 
Ma chambre a la forme d’une cage 
Le soleil passe son bras  
par la fenêtre 
Mais moi qui veux fumer  
pour faire des mirages 
J’allume au feu du jour ma cigarette 
Je ne veux pas travailler  
je veux fumer 
 
 
 - Guillaume Apollinaire 
	
	
	
 

Marie Laurencin - 'Portrait de Marcelle Dormoy'	
	
	
 
 
 

Man Ray - Le violon d'Ingres	



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
 
Aria van Fiordiligi uit Così fan tutte 
 
Fiordiligi, Bloem der trouwen; een toonbeeld van 
deugd?  Op dit moment in de opera is ze er -letterlijk 
(come scoglio: zoals een rots) - rotsvast van overtuigd 
dat ze zich niet zal onderwerpen aan de verleiding.  
Maar zal dit blijven duren?  
 
 
Temerari, sortite fuori di questo loco!  
E non profani  
l'alito infausto degli infami detti  
nostro cor, nostro orecchio,  
e nostri affetti!  

Invan per voi, per gli altri invan si cerca  
le nostre alme sedur; 
l'intatta fede che per noi già si diede ai cari amanti  
saprem loro serbar   
infino a morte, 
a dispetto del mondo e della sorte. 
 
Come scoglio immoto resta 
Contro i venti e la tempesta, 
Così ognor quest'alma è forte 
Nella fede e nell'amor. 
 
Con noi nacque quella face 
Che ci piace, e ci consola, 
E potrà la morte sola 
Far che cangi affetto il cor. 
 
Rispettate, anime ingrate, 
Quest'esempio di costanza; 
E una barbara speranza 
Non vi renda audaci ancor! 
 
 
 - Lorenzo Da Ponte 
	
	
	
	
	

Vermetelen! Verlaat deze plek! 
En laat de rampzalige uiting van uw infame 
woorden ons hart, onze oren en onze 
gevoelens ons niet ontwijden! 
Vruchteloos zoekt gij, zoeken anderen,  
vruchteloos, onze zielen te verleiden: 
de ongeschonden trouw, die wij aan onze 
geliefde verloofden beloofden, zullen we 
weten te houden tot de dood, 
spijt de wereld en het lot. 
 
Zoals een rots, onwrikbaar  
in de wind en in de storm, 
zo staat deze ziel voor altijd pal 
in haar trouw en in haar liefde. 
 
Samen met ons ontstond deze vlam 
die ons lief is en ons troost 
en slechts de dood zal ons hart  
tot andere gevoelens kunnen brengen. 
 
Eerbiedigt, ondankbaren,  
dit voorbeeld van standvastigheid; 
en laat nooit meer een barbaarse hoop 
u zo vermetel maken! 

Eerste uitgave libretto 



Franz Schubert (1797-1828) 
 

• Die junge Nonne 
 
Voor deze jonge vrouw is zich onderwerpen aan God de verlossing.  Waar het 
vroeger donker was, ziet zij nu enkel nog het licht van de hemel.  
 
"Hoe donkerder de nacht, hoe helderder de sterren.  Hoe dieper de pijn, hoe 
dichterbij God is." - F. Dostoevsky, Misdaad en straf 
 
 
Wie braust durch die Wipfel der heulende 
Sturm! 
Es klirren die Balken - es zittert das Haus! 
Es rollet der Donner - es leuchtet der Blitz! 
Und finster die Nacht, wie das Grab! 
     Immerhin, immerhin! 
So tobt' es auch jüngst noch in mir! 
Es brauste das Leben, wie jetzo der Sturm! 
Es bebten die Glieder, wie jetzo das Haus! 
Es flammte die Liebe, wie jetzo der Blitz! 
Und finster die Brust, wie das Grab! 
 
Nun tobe du wilder, gewaltiger Sturm! 
Im Herzen ist Friede, im Herzen ist Ruh! 
Des Bräutigams harret die liebende Braut, 
Gereinigt in prüfender Glut 
Der ewigen Liebe getraut. 
 
Ich harre, mein Heiland, mit sehnendem 
Blick; 
Komm, himmlischer Bräutigam! Hole die 
Braut! 
Erlöse die Seele von irdischer Haft! 
Horch! Friedlich ertönet das Glöcklein vom 
Thurm; 
Es lockt mich das süße Getön 
Allmächtig zu ewigen Höhn - 
"Alleluja!" 
 
  - J.N.   Craigher de Jachelutta 
 
	
	
	
	

 
 
Hoe raast door de kruinen de huilende 
storm! 
De balken, zij kraken, hoe siddert het huis! 
Nu rolt ook de donder, de bliksem flitst op, 
En zwart is de nacht, als het graf! 
   Niettemin, niettemin, 
Zo woedde het pas nog in mij! 
Het leven, het bruiste zoals nu de storm, 
Mijn leden, zij beefden zoals nu het huis, 
De liefde, zij vlamde als bliksem zo fel, 
En zwart was mijn ziel, als het graf. 
 
Nu raas maar, jij woeste, geweldige storm. 
Mijn hart is nu vredig, mijn hart heeft nu 
rust, Haar minnaar verbeidt nu de minnende 
bruid, Gereinigd in louterend vuur, 
De eeuwige liefde gewijd. 
 
Ik wacht op mijn Heiland, met hunk'rende 
blik! 
Kom, hemelse bruidegom, haal nu de bruid, 
Verlos nu mijn ziel toch van wat haar nog 
bindt. 
Hoor, vredig weerklinkt van de toren de klok, 
Mij lokt, ja, dat zoete gedeun 
Onhoudbaar naar eeuwigheids tuin. 
Alleluja! 

Eerste uitgave 
op.43 door 
Pennauer te 
Wenen. 
	



• Nacht und Träume	
 
"I love the silent hour of night, for blissful dreams may then arise, revealing to 
my charmed sight what may not bless my waking eyes." - Anne Brontë 
 
 
Heil'ge Nacht, du sinkest nieder;    
Nieder wallen auch die Träume, 
Wie dein Mondlicht durch die Räume 
Durch der Menschen Stille Brust; 
 
Die belauschen sie mit Lust, 
Rufen, wenn der Tag erwacht: 
Kehre wieder Holde Nacht, 
Holde Träume kehret wieder.  
	
 - Matthäus Kasimir von Collin 

Heilige nacht, jij daalt nu neer; 
Neer dwalen ook de dromen, 

Zoals je maanlicht door de ruimte, 
Door de stille harten der mensen. 

 
Die genieten daarvan zeer, 

Roepen als het licht weer daagt: 
Kom terug, prachtige nacht! 

Mooie dromen, keer toch weer! 
	
	

	
	
J.-B. Camille Corot - 'Le lac effet de nuit' 
	



Antonín Dvořák (1841-1904) 
	

• Aria van Rusalka 
	
De waternimf Rusalka vraagt de maan 
een boodschap over te brengen aan 
haar geliefde, die niet in de wateren 
leeft... 
 
Měsíčku na nebi hlubokém, 
Světlo tvé daleko vidí. 
Po světe bloudíš širokém, 
Díváš se v příbytky lidí. 
Měsíčku, postůj chvíli, 
řekni mi, kde je můj milý. 
Měsíčku, postůj chvíli, 
řekni mi, řekni 
Kde je můj milý. 
 
Rekni mu, stříbrný měsíčku, 
Mé že jej objímá rámě, 
Aby si alespoň chviličku 
Vzpomenul ve snění na mne, 
Zasviť mu do daleka, 
řekni mu, řekni 
kdo tu nan čeká.  
 
O mně- li, duše lidská sní, 
Ať se tou vzpomínkou vzbudí. 
Měsíčku nezhasni! Nezhasni!          O maan, hoog in de wolken 

Wiens licht zo ver schijnt, 
die wijds over de hele wereld reist, 

die binnenkijkt in de huizen van mensen. 
O maan, sta eventjes stil 

en zeg me waar mijn geliefde is. 
 

Zeg hem, o zilveren maan,  
dat ik hem in mijn armen omhels 

zodat hij zich tenminste voor even 
aan mij herinnert in een droom.  

Schijn je licht op hem van ver 
en zeg hem wie hier op hem wacht! 

 
Als zijn ziel van mij droomt, 

laat hem dan met die herinnering wakker worden! 
O maan, verdwijn niet! 

Kostuum voor Rusalka, wereldpremière 
Praag 1901 
	

- Jaroslav Kvapil 
	



Giuseppe Verdi (1813-1901) 
 

• Aria van Medora 
 
Medora, wachtend op haar geliefde Corrado, een piraat, is alle hoop verloren.  Ze 
neemt haar harp en bezingt wat komen zal: haar onderwerping aan het gif... 
 
Egli non riede ancora!  
Oh come lunghe, eterne, 
Quando lungi è da me, l'ore mi sono! 
Arpa che ormuta giaci, vieni, 
Ed I miei sospiri seconda sì, 
Che più veloce giunga il flebile 
Lamento al cor del mio fedel 
Sull'ali al vento. 
 
Non so le tetre immagini 
Fugar del mio pensiero, 
Sempre dannata a gemere 
All'ombra d'un mistero: 
E se di speme un pallido  
Raggio su me traluce, 
È passeggiera luce 
Di lampo ingannator. 
 
Meglio è morir! se l'anima  
Se n' voli in seno a Dio; 
Se il mio Corrado a piangere  
Verrà sul cener mio; 
Premio una cara lagrima 
Chieggo all'amor soltanto, 
Virtù non niega il pianto 
Per chi moria d'amor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij is nog steeds niet terug! 
O, wat duren de uren waarop hij ver weg 
is van mij lang, eeuwig!  
Harp, jij die daar gedempt ligt, kom, 
en echo mijn zuchten, ja,  
opdat mijn zwakke klaagzang sneller 
tot bij het hart van mijn geliefde komt 
met vleugels in de wind. 
 
Ik kan de sombere beelden  
niet uit mijn gedachten weren, 
Voor altijd gedoemd om te treuren 
in de schaduw van het mysterie: 
En als een bleke straal van hoop  
op mij schijnt 
dan is het slechts een ijdel licht, 
van een bedrieglijke bliksem.  
 
Het is beter te sterven, als de ziel 
wegvliegt naar Gods hart; 
Als mijn Corrado aan mijn graf zal 
komen huilen; 
Beloon ik met een lieve traan, 
Vraag ik om liefde alleen, 
De tranen van hen die sterven van liefde 
negeert de deugd nooit. 

W. Beechey - Sarah Curran Playing the Harp Gravure voor The Corsair (Lord Byron) 
	



Francis Poulenc (1899-1963) 
 

• Lune d'avril 
 
Het tumult van de onfortuinlijke Rusalka en Medora maakt plaats voor 
sereniteit; de stilte na de storm.  We gaan terug naar de componist met wie dit 
recital opende.  Een laatste ode aan de maan, die een wereld laat zien waar vrede 
is, waar de wapens vernietigd zijn.  Deze mélodie is Poulencs allerlaatste en doet 
denken aan de kalme aanvaarding waarmee de karmelietes - Junge Nonne -  
Blanche de la Force haar dood tegemoet gaat, aan het einde van Poulencs opera 
Dialogues des Carmélites.  Deze tekst zou als het ware door haar kunnen zijn 
geschreven, en de harmonisch-ritmische gelijkenis van de muziek is treffend.   
De onderwerping aan de nacht, aan de dood, aan God, om aan te komen op een 
plaats van innerlijke rust, van vrede.   
	

 
 

Lune, belle lune, lune d’avril, 
Faîtes-moi voir en mon dormant 

Le pêcher au cœur de safran, 
Le poisson qui rie du grésil, 

L’oiseau qui, 
Lointain comme un cor, 

Doucement réveille les morts 
Et surtout, surtout le pays 

Où il fait joie, 
Où il fait clair, 

Où soleilleux de primevères, 
On a brisé tous les fusils. 

Lune, lune d’avril, 
Lune 
	

 - Maurice Carême 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dankwoord 
 
 
Wie had ooit kunnen denken dat ik, amper vijf jaar na mijn allereerste zangles, 
vandaag mijn examenrecital voor het bachelorsdiploma muziek zou zingen?  
Tijdens het schrijven van mijn laatste mémoire aan de Sorbonne, deed ik auditie 
voor het conservatorium, in de hoop deze nieuw ontdekte passie te mogen 
ontwikkelen.  Vooreerst ben ik dus dankbaar aan het conservatorium en zij die 
geloofden in mijn potentieel om me het nodige vertrouwen te schenken, ondanks 
mijn tot dan toe geringe muzikale ervaring.   
 
De laatste drie jaar vormden een intens, maar essentieel en zeer verrijkend begin 
van deze oneindige reis doorheen de muziek.   
Hierbij wil ik graag een paar mensen bedanken. 
 
Hendrickje, je gidste mij door de eerste twee jaren, steeds vergezeld van je 
sprankelende persoonlijkheid, muzikaliteit, luisterend oor en genegenheid.   
 
Marcos, om zo enthousiast met mij verder te gaan op deze reis.  Om zó 
gepassioneerd te praten over zowel muzikaal-poëtische inhoud als over techniek, 
dat de tijd er niet toe doet.  Om te inspireren.  En altijd even geduldig te zijn met 
mijn uitingen van verwarring of onzekerheid.  Merci! 
 
Getácine, het godsgeschenk van dit conservatorium - prachtige mens en 
meesterpianist in één.  Wat een eer en plezier om met jou muziek te mogen maken.  
Bedankt om me zoveel mee te geven in elke les, voor je humor, om me steeds uit te 
dagen er alles uit te proberen halen, de glimlach nooit veraf.   
 
 
Ten slotte oneindige dank aan mijn ouders van wie ik alle kansen, aanmoediging, 
geduld en liefde krijg.   


