
 



E dith Piaf werd in Parijs geboren op 
straat, als dochter van een Berberse kroeg-
zangeres en een acrobaat. Zij werd door 
haar grootmoeder, die in Normandië een 
bordeel runde, opgevoed. Haar debuut als 
zangeres maakte ze rond haar 15e jaar, toen 
zij voor het eerst optrad als straatzangeres. 
Toen Piaf 17 jaar oud was kreeg zij een 
dochter (Marcelle), verwekt door Louis 
Dupont: een Parijse bode op wie zij verliefd 
was geworden. Het kind stierf echter op  
2-jarige leeftijd door hersenvliesontsteking. 

De eigenaar van het Parijse theater Cirque 
Médrano ontdekte haar toen zij twintig jaar oud 
was. In 1936 trad zij voor het eerst op in dat 
theater. 

Zij voelde zich bij het optreden voor publiek  
extreem nerveus. Het was de nachtclubeige-
naar Louis Leplée die haar aanmoedigde om 
desondanks te blijven zingen. Hij gaf haar haar 
bijnaam La Môme Piaf (Het Meisje Mus), die ze 
haar verdere leven zou houden. Leplée werd 
kort daarna vermoord. Piaf werd vrijgesproken 
van medeplichtigheid, waarvan zij aanvankelijk 
werd verdacht. 

Piaf raakte bevriend met verschillende  
beroemdheden, zoals de acteur Maurice  
Chevalier en de dichter Jacques Borgeat. In 
1940 werd het toneelspel Le Bel Indifferent voor 
haar geschreven door Jean Cocteau. 

Tijdens de Duitse bezetting in de Tweede  
Wereldoorlog schreef Piaf haar meest  
befaamde lied ‘La vie en rose’.  

 

 

 

Zij was toen zowel bij de Duitse bezetters als 
onder de Franse bevolking een geliefd  
zangeres. Na de oorlog trad ze overal in Europa 
op en breidde haar roem zich ook buiten  
Frankrijk uit. Haar tragische leven wordt  
weerspiegeld in haar muziek, met als  
specialiteit de met hartverscheurende stem 
voorgedragen scherpe ballade. 

De bokser Marcel Cerdan was de grote liefde 
van Piaf. Cerdan was echter reeds gehuwd en 
hij had drie kinderen. Piaf was zijn maîtresse. In 
1949 overleed Cerdan door een vliegtuigonge-
luk. Piaf had veel moeite om haar verdriet te 
boven te komen. Toch huwde zij daarna twee-
maal. Van 1952 tot 1956 was zij getrouwd met 
de zanger Jacques Pills. In 1962 trouwde zij 
met Theophanis Lamboukas (ook wel bekend 
als Theo Sarapo), een 20 jaar jongere zanger 
en acteur. Het laatste huwelijk leidde tot veel 
kritiek. Lamboukas werd ervan verdacht Édith 
getrouwd te hebben om haar roem en geld. 
Édith eiste publiekelijk haar recht op om hem 
lief te hebben en zong daarom 'Le droit d'aimer' 
voor haar geliefde. 

 

Het Parijse Olympia is de plaats waar Édith Piaf 
bekendheid bereikte en waar zij slechts een 
paar maanden vóór haar dood nog een van 
haar meest gedenkwaardige concerten gaf. 

Op 7 april 1963 nam ze haar laatste lied,  
L'homme de Berlin, op. Het zou pas jaren na 
haar dood worden uitgebracht. 

 

Fuchsia's Special…. 

Une hommage á Edith Piaf 
  par Mia Laïher  
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Piaf stierf aan een inwendige bloeding in Plascassier 
(gemeente Grasse), een plaatsje in de buurt van Cannes 
(Zuid-Frankrijk) op 10 oktober 1963. Haar lichaam werd 
vervolgens per ambulance naar haar huis in Parijs over-
gebracht waar het voor publiek werd opgebaard. De be-
kendmaking van haar dood was pas een dag later, na-
melijk op 11 oktober. Jean Cocteau, haar grote vriend, 
werd binnen enkele uren na het horen van dit nieuws 
door een hartaanval getroffen en stierf. Naar verluidt zou 
hij hebben gezegd : "Ik ben ongeneeslijk ziek, dat is erg; 
Piaf is dood, dat is erger". Édith werd begraven op de 
bekende begraafplaats van Père-Lachaise in Parijs. 
Haar begrafenis trok honderdduizenden mensen naar de 
straten van Parijs en de ceremonie bij de begraafplaats 
werd geblokkeerd door meer dan veertigduizend fans. 

Charles Aznavour, die zijn carrièrestart aan Piaf te danken had (ze ging met hem op reis in 
Frankrijk en de Verenigde Staten), herinnerde eraan dat de begrafenis van Piaf het enige  
moment was na de Tweede Wereldoorlog dat het hele verkeer van Parijs stil lag. 

Vandaag de dag wordt zij nog altijd herinnerd en gerespecteerd als één van de grootste  
zangeressen die Frankrijk ooit heeft gehad. Haar leven had verschillende kanten: de waaier van 
haar bekendheid, en dit in scherp contrast met haar droevig persoonlijk leven. Op podia is de 
echo van Piaf nog regelmatig te horen. 



L'accordéoniste 
  

 

La fille de joie est belle 
Au coin de la rue là-bas 
Elle a une clientèle 
Qui lui remplit son bas 
Quand son boulot s'achève 
Elle s'en va à son tour 
Chercher un peu de rêve 
Dans un bal du faubourg 
Son homme est un artiste 
C'est un drôle de petit gars 
Un accordéoniste 
Qui sait jouer la java 
 
Elle écoute la java 
Mais elle ne la danse pas 
Elle ne regarde même pas la piste 
Et ses yeux amoureux 
Suivent le jeu nerveux 
Et les doigts secs et longs de l'artiste 
Ça lui rentre dans la peau 
Par le bas, par le haut 
Elle a envie de chanter 
C'est physique 
Tout son être est tendu 
Son souffle est suspendu 
C'est une vraie tordue de la musique 
 
La fille de joie est triste 
Au coin de la rue là-bas 
Son accordéoniste 
Il est parti soldat 
Quand y reviendra de la guerre 
Ils prendront une maison 
Elle sera la caissière 
Et lui, sera le patron 
Que la vie sera belle 
Ils seront de vrais pachas 
Et tous les soirs pour elle 
Il jouera la java 
 
Elle écoute la java 
Qu'elle fredonne tout bas 
Elle revoit son accordéoniste 
Et ses yeux amoureux 
Suivent le jeu nerveux 
Et les doigts secs et longs de l'artiste 
Ça lui rentre dans la peau 
Par le bas, par le haut 
Elle a envie de chanter 
C'est physique 
Tout son être est tendu 
Son souffle est suspendu 
C'est une vraie tordue de la musique 
 
Elle écoute la java 
elle entend la java 
elle a fermé les yeux 
et les doigts secs et nerveux  
Ça lui rentre dans la peau 
Par le bas, par le haut 
Elle a envie de gueuler 
C'est physique 
Alors pour oublier 
Elle s'est mise à danser,  
à tourner au son de la musique 
 
Arrêtez 
Arrêtez la musique 

  

Het meisje van plezier is mooiHet meisje van plezier is mooi  
Daar op de hoek van de straatDaar op de hoek van de straat  
heeft ze een klantenkringheeft ze een klantenkring  
die haar spaarpotje spektdie haar spaarpotje spekt  
Als haar werk erop zitAls haar werk erop zit  
gaat zij op haar beurt proberengaat zij op haar beurt proberen  
haar povere droom te stillenhaar povere droom te stillen  
in een danstent in de voorstadin een danstent in de voorstad  
Haar vent is artiestHaar vent is artiest  
Het is een grappig kereltjeHet is een grappig kereltje  
Een accordeonistEen accordeonist  
die de java kan spelendie de java kan spelen  
  
Ze luistert naar de javaZe luistert naar de java  
maar ze danst er nietmaar ze danst er niet  
ze kijkt niet eens naar de dansvloerze kijkt niet eens naar de dansvloer  
En haar verliefde ogenEn haar verliefde ogen  
volgen het nerveuze spelvolgen het nerveuze spel  
en de lange gespierde vingers van de artiesten de lange gespierde vingers van de artiest  
Het sleept haar meeHet sleept haar mee  
met huid en haarmet huid en haar  
Ze krijgt zin om te zingenZe krijgt zin om te zingen  
Het is iets fysieksHet is iets fysieks  
Heel haar wezen is gespannenHeel haar wezen is gespannen  
Haar adem stoktHaar adem stokt  
Ze is echt gek van muziekZe is echt gek van muziek  
  
Het meisje van plezier is triestHet meisje van plezier is triest  
daar op de hoek van de straatdaar op de hoek van de straat  
Haar accordeonist Haar accordeonist   
is vertrokken als soldaatis vertrokken als soldaat  
Als hij terugkeert uit de oorlogAls hij terugkeert uit de oorlog  
gaan ze een huis beginnengaan ze een huis beginnen  
Zij zal achter de kassa zittenZij zal achter de kassa zitten  
en hij zal de baas zijnen hij zal de baas zijn  
Wat zal het leven mooi zijnWat zal het leven mooi zijn  
Ze zullen leven als pasha'sZe zullen leven als pasha's  
en elke avond zal hij voor haar en elke avond zal hij voor haar   
de java spelende java spelen  
  
Zij luistert naar de javaZij luistert naar de java  
Ze neuriet zachtjes meeZe neuriet zachtjes mee  
Ze ziet haar accordeonist weerZe ziet haar accordeonist weer  
en haar verliefde ogen volgen het nerveuze spelen haar verliefde ogen volgen het nerveuze spel  
en de lange gespierde vingers van de artiesten de lange gespierde vingers van de artiest  
Het sleept haar meeHet sleept haar mee  
met huid en haarmet huid en haar  
Ze krijgt zin om te zingenZe krijgt zin om te zingen  
Het is iets fysieksHet is iets fysieks  
Heel haar wezen is gespannenHeel haar wezen is gespannen  
Haar adem stoktHaar adem stokt  
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Edith la Grande et Mia Laïhar 
“Edith is altijd in mijn leven aanwezig geweest” 

Ik  was 14 toen ‘Je ne regrait rien’ 
uitkwam. Ik luisterde naar de radio en dan was 
ik in rep en roer. Ik wou dat ik zo’n stem had. 
Ik was erg gefascineerd door Edith en las graag 
over haar. 

Het eerste plaatje wat ik zelf kocht was van 
Edith. Het was 1962 en ik was 16 jaar, in Laren 
kocht ik een dubbel LP van ‘l’accodeoniste’. 

Op een dag werd ik s ’morgens door m’n  
moeder wakker gemaakt. Mijn moeder, die ook 
erg van Edith haar muziek hield zei “Edith is 
dood”. “Dat is niet waar!” zei ik toen. Ik heb de 
hele dag in stilte zitten wachten op de Krant die 
we toen lazen.  

Dat was de Gooi en Eemlander die toen nog  
s’middags kwam, of het echt zo was en om te 
lezen wat er over haar dood werd geschreven. 
Toen de krant eindelijk kwam, stond er  
inderdaad een klein bericht in over het sterven 
van de grote Edith Piaf.  

 

 
Met daarbij een kort stuk over haar leven en de 
grote liefdes en tragedies die ze had gekend. Ik 
was erg ontdaan, het was alsof er een zusje 
was overleden. 

Die avond werd er op de televisie het toneelstuk 
‘Le bel indifferent’ uitgezonden, dat heeft me 
wat ontspannen. 

Ik kon vroeger erg mooi zingen, vond men. Met 
de buurt vereniging zong ik dan liedjes van 
Johnny Jordaan en tante Leen. Mijn moeder 
vertelde dan aan de mensen dat ik zo goed kon 
zingen van Edith Piaf, zodoende vroegen de 
mensen vaak of ik wilde zingen van Edith. Dat 
deed ik graag.  

 

 

“Ik wou dat ik zo’n stem had” 



 
De manier waarop Edith zong en waarop ze de dingen  
omschrijft lijkt heel makkelijk, maar gaat heel diep. Daar 
voel ik me erg mee verbonden. Zij was erg eigenwijs en 
deed de dingen op haar eigen manier. Ze heeft mannen 
versleten, was verslaafd aan drank en medicijnen en joeg 
er  
grote sommen geld doorheen. Toch werd ze overal met 
open armen ontvangen ook in Amerika, dan kun je wel wat.  

Nick Vollebregt, was de eigenaar van het gelijknamige 
Jazzcafé in Laren, een intiem maar populair Jazzcafé in 
die tijd, waar grote namen optraden als Rita Reys,  
Kai Wilding, Toets Tielemans en Sarah Vaughn. 

Nick Vollebregt kwam ergens in 1977 naar me toe en zei 
“Jij ken wel bij mij komen zingen, ik maak een ster van je” 
Ik zei “Nee dat durf ik niet, want ik ben te verlegen” want ik 
voelde me niet zeker over mijzelf in die tijd. Hij zei “Ach, 
Greetje Kauffelt is ook verlegen”. Maar ik deed het niet, 
want ik was verlegen en dat kun je niet gebruiken in die 
business.  

 
Toen ik 36 was (1982) voelde ik me beter en deed ik mee 
aan een landelijke zangwedstrijd in het Odeon in  
Amsterdam. Daar zong ik l’accordeoniste en haalde  
daarmee de eerste plaats. Daarna werd ik overal gevraagd 
om te komen zingen. Door de zenuwen ben ik er nooit mee  
verder gegaan. 

Ongeveer 20 jaar geleden was ik in Parijs, daar ben ik bij 
het graf geweest van Edith. Ze ligt op de beroemde  
begraafplaats ‘De Cimetière du Père-Lachaise’. Ze heeft 
daar een prachtig graf tegenover Jim Morrisson en Bruno  
Cocatrixs. Daarna zijn we naar het Museum van Edith  
geweest, het Maison d’Edith Piaf. Daar waren allemaal 
persoonlijk spullen van haar; schilderijen, boeken, kleding, 
haar piano….. Prachtig vond ik het.  
 

“Jij kan wel bij mij komen zingen,  
  ik maak een ster van je” 

 

   “Ach Greetje Kauffelt is ook verlegen” 
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