
GEORGES BRASSENS 
EN HET MODERNISME 
Of 
‘Les Villages du 14ième’ 
 
 
De wandeling is opgehangen aan de 
figuur van Georges Brassens, reus van het 
Franse chanson. 
 
Iedereen kent minstens één van zijn 
iconische chansons – het warme ‘Les 
copains d’abord’, het ondeugende ‘Brave 
Margot‘,  het diepmenselijke ‘Les sabots 
d’Hélène, het monkelende ‘Les amoureux 
des bancs publics’, of het provocerende 
‘Le pornographe’. 
 
Brassens bespeelde virtuoos alle 
registers. 
 
Nochtans is Georges Brassens geen 
gemakkelijk chansonnier. Zijn teksten zijn 
pareltjes van een schijnbare eenvoud, 
maar zijn gelaagd en leiden telkens tot 
nieuwe ontdekkingen, ook bij de 
zoveelste beluistering ervan. 
 

De wandeling is een opstapje naar Brassens en zal zeker de aanzet vormen om de chansons 
van Brassens met een nieuw oor te beluisteren. 
 
De wandeling gaat door in de schaduw van Montparnasse, in drie van de zogenaamde 
‘Villages de Paris’ van het 14° arrondissement: Petit-Montrouge, Montsouris en Plaisance.  
 

Het is in de Impasse Florimont in de wijk Plaisance, dat Brassens meer dan 20 jaar woonde 
bij Jeanne en haar echtgenoot, ‘L’Auvergnat’ – door wie het bekende ‘Chanson pour 
l’Auvergnat’ geïnspireerd is.  
 
De chansons worden actief beluisterd, en de deelnemers ontvangen de nodige duiding en 
achtergrondinformatie over Georges Brassens, zijn Parijse leefwereld, en de wijken waar 
we door wandelen. 
 
Hoewel deze wijken thans ingekapseld zijn door de grootstad, behouden zij nog een eigen 
karakter met straatjes en pleintjes waar men zich vér van de grootstad waant. 
Op zich zijn deze wijken dan ook méér dan een bezoekje waard. 
 
 
 
 



Maar wat heeft Georges 
Brassens te maken met het 

Modernisme? 
Les villages du 14ième bevatten 
ook tal van verrassende 
architecturale parels van het 
Modernisme. 
 
De wandeling is dan ook niet 
alleen een kennismaking met 
het oeuvre van Brassens, maar 
evenzeer een ontdekking van 
architectuur van het hoogste 
niveau. 
 
Of hoe architectuur, poëzie en 
muziek elkaar de hand reiken in 
één boeiende wandeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duurtijd: 3,5 uur. Voor de diehards die ook de Impasse Florimont meepikken: 4 uur. 
 
Classificatie: 
Cultuur: ■■■■□ 
Natuur: □□□□□ 
Moeilijkheidsgraad: ■□□□□ 
 
Startpunt: Métro Denfert-Rochereau uitgang Avenue du Général Leclercq! 
Eindpunt : Métro Plaisance, rue d’Alésia 


