
‘Muziek waarin het mysterie klinkt’ 
Francis Poulenc (1899-1963) 
 
Naar aanleiding van het vijftigste sterfjaar van de Franse componist Francis Poulenc gaan we 
in op zijn religieuze koorwerken: overtuigd katholicisme in klank.  
 
Zwarte Madonna 
De dood van componist Pierre-Octave Ferroud, die in 1936 omkwam bij een auto-ongeluk in 
Hongarije, betekende een ommekeer in het leven van Poulenc. Hij maakte een reis naar 
Rocamadour, waar de beroemde Zwarte Madonna bewaard wordt. In zijn eigen woorden: 
‘Seul, en face de la Vierge sans péché je reçois tout à coup le signe indiscutable, le coup 
poignard de la grâce en plein coeur.’ Poulenc zou nog vele malen naar Rocamadour 
terugkeren en in het stadje bevindt zich nog altijd het Musée d’Art sacré Francis Poulenc, 
waar zich een groot aantal door Poulenc geschonken religieuze voorwerpen bevinden. 
 
Katholicisme 
Het gevolg was dat het tot dan toe vrij zorgeloos levende rijkeluiszoontje, lid van de Groupe 
des Six en componist van Satie-achtige stukken als de Rapsodie nègre op een zelfverzonnen 
onzintekst, zich tot het katholicisme bekeerde en religieuze werken ging schrijven. Al in 1937 
verschenen de Litanies à la Vierge noire voor driestemmig vrouwen- of kinderkoor (SSA) en 
orgel. Het is een overwegend homofone zetting, waarin de invloed doorklinkt van de studie 
van Bachkoralen, die Poulenc samen met zijn leermeester Charles Koechlin had ondernomen. 
Het werk begint ingetogen, maar mondt uit een grote climax op de tekst ‘priez pour nous’. In 
de tekst worden een groot aantal feiten van de geschiedenis van Rocamadour genoemd, zoals 
Zacheus, het zwaard van de legendarische Roland dat in Rocamadour bewaard wordt.  

In 1937 verscheen Poulencs eerste groots opgezette a capella werk, zijn Mis in G-
groot (SATB, zonder Credo). Hij had intussen samen met Nadia Boulanger werk van 
Monteverdi bestudeerd en dat is goed te merken aan de meer polyfone schrijfwijze, die hier 
een grote rol speelt. Het Sanctus moet volgens Poulenc klinken als een carillon. Het Agnus 
Dei begint met een sopraansolo die vooruitloopt op Poulencs schrijfwijze voor sopraan in het 
Gloria voor sopraansolo, koor en orkest uit 1959. In zijn Quatre motets pour un temps de 
pénitence (SATB, 1938-39) keert Poulenc terug naar een meer homofone schrijfwijze. 

Het uiteraard uitbundiger en harmonisch gezien uiterst avontuurlijke vierstemmige 
Exultate Deo (1941) mondt uit in een fraaie climax op de tekst ‘Buccinate in neomenia tuba’, 
die doet vermoeden dat Poulenc het zevenstemmige werk met dezelfde tekst van Giovanni 
Gabrieli moet hebben gekend. Uit hetzelfde jaar dateert het Salve Regina, een in rustige 
vierstemmigheid voortlopende compositie, waarvan de laatste negentien maten, ‘dulcis Virgo 
Maria’, gezongen moeten worden ‘dans le style d’une complainte’. Mogelijk een herinnering 
aan Poulencs eerste reden om naar Rocamadour af te reizen. 

De Quatre petites prières de Saint François d’Assise voor mannenkoor dateren uit 
1948 en werd gecomponeerd voor de monniken van Champfleury, waaronder Poulencs 
achterneef Jérome. Volgens de componist een ‘oefening in bescheidenheid’. Het werk doet de 
teksten van Sint Franciscus volledig recht. We weten dat Poulenc, toen hij in Assisi was, de 



monniken heeft horen zingen en dat hij zijn herinneringen daaraan in deze compositie heeft 
verwerkt. In het vierde deel, dat begint met een tenorsolo, waan je je inderdaad in Assisi.  
 
Quatre motets pour le temps de Noël 
Misschien wel de meest bekende 
koorwerken van Poulenc zijn de Quatre 
motets pour le temps de Noël voor 
gemengd koor: O magnum mysterium 
(1952); Quem vidistis pastores? (1951); 
Videntes stellam (1951) en Hodie Christus 
natus est (1952). Stuk voor stuk pareltjes 
van goed geschreven koormuziek. Het 
responsoriale O magnum mysterium voor 
de Metten krijgt precies die klanken mee, 
die het grote mysterie van dit moment aan 
ons duidelijk maken. Ook het eerder 
gecomponeerde Quem vidistis pastores 
doet volledig recht aan de tekst. Als de 
herders opgeroepen worden de geboorte te 
verkondigen, verandert het karakter van de 
muziek volkomen. Videntes stellam vertelt 
over een nacht vol sterren waarin de drie koningen aan het eind van hun reis de stal betreden 
en hun gaven overhandigen. De cyclus eindigt met het uitbundige Hodie Christus natus est, 
waarin, meer dan in de andere delen, Poulencs typisch Franse benadering van de prosodie 
opvalt. 
 
Hoogtepunt 
Het Ave verum corpus voor driestemmig vrouwenkoor uit 1952 is een hoogtepunt in het 
oeuvre van Poulenc. Niet eenvoudig, met veel stemkruisingen en de nodige dissonanten, maar 
het loont absoluut. Ooit schreef Darius Milhaud over Poulenc: ‘Il est la musique même. Je ne 
connais pas de musique plus directe, plus simplement exprimée, et qui va droit au but avec 
tant de sûreté.’ De Laudes de Saint Antoine de Padoue voor mannenkoor (1957-1959 zijn wat 
robuuster dan de zettingen van Franciscus. Maar ook hier weet Poulenc meesterlijk het 
evenwicht te vinden tussen tekstexpressie en koorzetting. 

Naast deze koorwerken schreef Poulenc een groots opgezet Stabat Mater (1950) voor 
sopraansolo, gemengd koor en orkest, het al eerder genoemde Gloria, waarin de invloed van 
Igor Stravinsky – die na een soortgelijke religieuze ervaring veel geestelijke werken heeft 
geschreven – duidelijk aanwezig is en de Sept répons des ténèbres voor jongenssopraan, 
mannen- en kinderkoor (1961-1962). Zeker niet onvermeld blijven mag de geestelijke opera 
Dialogues des carmélites (1957). De slotscène, waar de karmelietessen een voor een onder 
snijdende klanken van de guillotine worden vermoord, terwijl ze zo lang mogelijk het Salve 
Regina en het slot van het Veni creator Spiritus zingen, is zeldzaam ontroerend en van een 



ongelooflijke muzikale kwaliteit. Ik ken weinig luisteraars die aan het eind van de opera niet 
met tranen in hun ogen zitten. 

Samenvattend zijn de religieuze koorwerken van Poulenc ten diepste ingebed in een 
overtuigd katholicisme. Veel van de werken zijn, ofschoon niet altijd even makkelijk, door 
een koor goed te zingen en ze passen merendeels uitstekend in de liturgie. Meesterwerken zijn 
het, die de nodige invloed hebben uitgeoefend op componisten als Ton de Leeuw en Daan 
Manneke. Ze verdienen het uitgevoerd te worden niet allen binnen, maar ook buiten de kerk. 

 
Gerard van der Leeuw is musicoloog en hoofdredacteur van het muziektijdschrift De Rode 
Leeuw. 


