
 

Het Franse Chanson door de eeuwen heen 

Joop van Schaik, oud-docent Frans in hart en nieren, verzorgt 
vrijdagavond 17 september voor de tafel Kunst & Cultuur een 
lezing over Franse poëzie en de chansons die daaruit 
voortgekomen zijn met als titel ‘Het Franse chanson door de 
eeuwen heen’.  
 
Een dichterlijke muzikale avond met als vertrekpunt ‘l’âme des poètes’  van Charles Trenet. 
Dit lied bezingt dat de geest van dichters nog altijd voortleeft in de Franse chansons.  
Via een duik in de geschiedenis komen we terecht bij de ‘trouvères’ (troubadours).   
In de 13e eeuw schreef Rutebeuf prachtige poëzie die onder meer door Léo Ferré op muziek 
is gezet. Ook François Villon (15e eeuw) werd de afgelopen decennia op de plaat gezet o.m. 
door Serge Reggiani.   
 
Tijdens de Renaissance kwamen ook vrouwen aan bod: Christine de Pisan is daarvan wel het 
mooiste voorbeeld (‘Je ne sais pas comment je dure’). Uit de 18e eeuw stamt het altijd nog 
populaire ‘Plaisir d’amour’.  Ook Voltaire en Rousseau waren liefhebbers van het chanson. 
 
In de 19e eeuw krijgt het chanson het karakter van een ‘protest’-lied. Met name 
l’Internationale en ‘le temps des cerises’ zijn daar mooie voorbeelden van. Yves Montand en 
Patrick Bruel maakten er fraaie moderne versies van. 
 
Eind 19e eeuw verovert het chanson de ‘cabarets’ met als voorbeelden Yvette Guilbert en 
Aristide Bruant (affiche van Toulouse Lautrec!). 
 
Met de komst van geluidsdragers werd het chanson in de vorige eeuw enorm populair.  
Tijdens ‘La belle époque’ werden vele beroemde nummers opgenomen: bijv. La Java Bleue. 
Ook enkele hoogtepunten uit de vorige eeuw en begin 21e eeuw: Marianne Oswald, Edith 
Piaf, Brassens, Brel, etc. zullen niet ontbreken. 
 
Ter informatie: elk chanson zal in een originele versie te horen zijn. Het geheel verluchtigd 
met foto’s van dichters en chanteurs. 

 
Om in de stemming te komen 
volgt hierna de Franse tekst en 
een vrije vertaling van Johan 
Daisne van een gedicht van 
Rutebeuf. Klik hier voor de 
uitvoering van dit gedicht/lied 
door Léo Ferré. 
 
Rutebeuf was een Frans dichter uit de Middeleeuwen. Het 
is onduidelijk wanneer hij precies geboren en gestorven is. 
Men schat dat hij geleefd heeft tussen 1230 en 1285.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=wQwEXa7I7ag


 

Pauvre Rutebeuf 
 
Que sont mes amis devenus 
Que j’avais de si près tenus 
Et tant aimés 
Ils ont été trop clairsemés 
Je crois le vent les a ôtés 
L’amour est morte 
Ce sont amis que vent emporte 
Et il ventait devant ma porte 
Les emporta 
 
Avec le temps qu’arbre défeuille 
Quand il ne reste en branche feuille 
Qui n’aille en terre 
Avec pauvreté qui m’atterre 
Qui de partout me fait la guerre 
Au temps d’hiver 
Ne convient pas que vous raconte 
Comment je me suis mis en honte 
En quelle manière 
 
Que sont mes amis devenus 
Que j’avais de si près tenus 
Et tant aimés 
Ils ont été trop clairsemés 
Je crois le vent les a ôtés 
L’amour est morte 
Le mal ne sait pas seul venir 
Tout ce qui m'était à venir 
M’est avenu 
 
Pauvre sens et pauvre mémoire 
M’a Dieu donné le roi de gloire 
Et pauvre rente 
Et droit au cul quand bise vente 
Le vent me vient le vent m'évente 
L’amour est morte 
Ce sont amis que vent emporte 
Et il ventait devant ma porte 
Les emporta 
Espérances des lendemains 
Se sont défaites 
 
 

Arme Rutebeuf 
 
Waar zijn de vrienden van weleer? 
Hield ik hen dan niet hoog in eer 
Met heel mijn ziel? 
Maar een na een die mij ontviel 
Het moet de wind zijn of het weer 
Ook liefde gaat 
 
Wanneer de wind blaast uit het westen 
Strooit hij de blaren en de besten 
't Waait in mijn straat 
Zo ben ik hier alleen gebleven 
Gelijk de bomen die nog leven 
Maar zonder lover 
Zo zit ik hier nu oud en pover 
Met enkel tegenspoed te over 
't Is wintertijd 
Het past me niet u te verhalen 
Hoe ik zo laag, zo diep kon dalen 
Noch hoe ik lijd 
 
Waar zijn de vrienden van weleer? 
Hield ik hen dan niet hoog in eer 
Met heel mijn ziel? 
Maar een na een die mij ontviel 
Het moet de wind zijn of het weer 
Ook liefde gaat 
Waar is het eind der tegenspoeden? 
Al waar ik mij voor had te hoeden 
Heeft mij geschaad 
 
Met ledig hoofd en kranke leden 
En met wat mager brood gesneden 
Uit God zijn weelde 
Zo woon ik die zo naarstig speelde 
Uit de verschopte, blootgedeelde 
Koud in mijn straat 
Wanneer de wind waait uit het westen 
Strooit hij de blaren en de besten... 
Zij zijn geweest  
Waar zijn de vrienden van weleer? 
Hield ik hen dan niet hoog in eer



 

Wat verstaan we onder een chanson? 
 
In zijn huidige betekenis en verschijningsvorm is het chanson een luisterlied dat zich in de 
sfeer van de kleinkunst en het cabaret bevindt. In tegenstelling tot meer populaire muzikale 
genres als de smartlap en de schlager wordt bij het chanson aandacht gevraagd voor de 
inhoudelijke en vormelijke aspecten van de liedtekst. In deze zin spreekt men in het Franse 
taalgebied wat pleonastisch van chanson artistique of chanson littéraire. Als gezongen 
gedicht of poëtisch lied bedient het chanson zich van literaire technieken als strofenbouw, 
refrein, rijm, beeldspraak. De tekst beoogt duidelijk ‘poëtisch’ te functioneren. Inhoudelijk is 
er geen enkele beperking. Het chanson kan lichtvoetig en levenslustig zijn, een weemoedig, 
intimistisch verhaal brengen of een satirisch-politieke stellingname bevatten. Het genre 
heeft vooral in het Franse taalgebied opgang gemaakt en kent daar een grote traditie met 
chansonniers als M. Chevalier, Ch. Trenet, G. Bécaud, J. Brel, G. Brassens, L. Ferré en 
chansonnières als E. Piaf en J. Gréco. Bekende chansondichters zijn B. Vian en J. Prévert. 
 


