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Inleiding

Nous n'hésiterons donc pas à parler ici du talent fécond, passionné et original de Mme Duchambge 

(...). Un des caractères de ses petites partitions, aujourd'hui sur tous les pianos, c'est qu'on y trouve 

de la pensée dans chaque note. M. Scribe met plus de comédie dans ses vaudevilles que bien des 

gens n'en ont jamais mis dans de nombreuses comédies en cinq actes, en vers ou en prose. Mme 

Duchambge jette plus d'idées dans ses romances que bien des compositeurs n'en ont dépensé dans 

d'immenses partitions.1  – Revue de Paris, 1830

'Comment, mon cher ? Eh ! l'autre jour dans votre chambre vous chantiez L'ange gardien à ravir. 

Je vous entendais du laboratoire ; vous détachiez cela comme un acteur.'2   

– Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857.

Het onderwerp en de onderzoeksvraag

Toen Flaubert in Madame Bovary de jonge klerk Léon 'L'ange gardien' van Pauline 

Duchambge liet zingen, koos hij niet een willekeurig lied. Met deze romance, beroemd 

in het derde decennium van de negentiende eeuw, plaatst hij de handeling van zijn 

roman in dat tijdvak en geeft daarnaast de lezer een hint van wat er komen gaat: het lied 

gaat namelijk over overspel. Ook hebben sommige lezers misschien een overeenkomst 

opgemerkt tussen het leven van de hoofdpersoon, Emma Bovary, en dat van de 

componiste van het lied: beiden onttrokken zich aan hun huwelijk en de 

maatschappelijke conventies.

Deze scriptie heeft Pauline Duchambge (1776-1858) en haar werk tot 

onderwerp. Doel is allereerst een beeld te schetsen van haar opmerkelijke levensloop: ze 

werd geboren in een adellijke familie tijdens het ancien régime, maakte de Franse 

Revolutie mee, trouwde met een baron van wie ze vrij jong scheidde, en verwierf grote 

roem en waardering als componiste van liederen. Ze behoorde tot een netwerk van 

schrijvers, dichters, kunstenaars en musici met wie ze samenwerkte en correspondeerde. 

Een tweede en belangrijker doel is een indruk te geven van Duchambges oeuvre, 

dat bestaat uit meer dan driehonderd liederen in het enigszins ondergewaardeerde genre 

van de romance. Het is op zich al opmerkelijk dat een vrouwelijke componist aan het 

begin van de negentiende eeuw zo succesvol was, maar haar brede keuze van 

onderwerpen en haar voorkeur voor gedichten van betere of beroemdere dichters dan 

1 Revue de Paris, tome quatorzième 1830, p. 124.
2 Flaubert 1857, p. 117. Madame Bovary verscheen in 1856 als feuilleton in de Revue de Paris en in 

1857 als boek.
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gangbaar was bij romances zijn ook ongebruikelijk. De bredere onderzoeksvraag die 

hieruit voortvloeit is: wat kan Duchambges oeuvre duidelijk maken over het culturele 

klimaat in Frankrijk in de eerste helft van de negentiende eeuw?

Literatuur over Duchambge 

De belangrijkste literatuur over Duchambge is de volgende: François-Joseph Fétis wijdt 

twee verschillende artikelen aan haar in zijn Biographie universelle des musiciens uit 

1836 en zijn herziene Biographie uit 1862. Deze teksten zijn lovend, maar niet heel 

accuraat. In 1921 verscheen Oeuvres manuscrites. Albums à Pauline, een verzameling 

teksten van en over Marceline Desbordes-Valmore, waarin een korte biografie van 

Duchambge is opgenomen van de hand van Augustin Boyer d'Agen. Le siècle des 

Valmore (1987) van Francis Ambrière, een biografie van Marceline Desbordes-Valmore, 

bevat een hoofdstuk over Duchambge, maar een ernstig bezwaar tegen dit boek is dat 

het geen bronnen vermeldt, en dat de auteur zijn opinies vrijelijk vermengt met de 

feiten. Een lemma over de componiste in Die Musik in Geschichte und Gegenwart uit 

2001, door Herbert Schneider, bevat betere biografische gegevens en de meest 

uitgebreide lijst van werken tot dan toe. Het Lexikalischer Artikel zu Pauline 

Duchambge van Claudia Schweitzer uit 2011 is zeer uitgebreid en nuttig, hoewel het 

feit dat het voor de biografische details grotendeels is gebaseerd op Ambrière er 

enigszins afbreuk aan doet.

De methodiek

Het eerste hoofdstuk beschrijft de herkomst en geschiedenis van de romance van circa 

1750 tot 1850 en berust op tekstuele en muzikale bronnen uit de achttiende en 

negentiende eeuw die tonen hoe het genre zich ontwikkelde. Uitspraken van 

componisten en musici worden geciteerd om te demonstreren hoe het genre werd gezien 

door tijdgenoten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Noske vermijd ik het idee dat de 

romance vooral diende als voorloper van de mélodie: het was een vitaal, kleurrijk en 

veelzijdig opzichzelfstaand genre. Het streven is een breed beeld te geven van de 

immense productie van romances, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan 

die van vrouwelijke componisten, omdat zij in dit genre ruimer vertegenwoordigd zijn 

dan het geval is in bijvoorbeeld het strijkkwartet, de symfonie of de opera. Ook zijn er 

veel romances waarvan de instrumentatie afwijkt van de vermeende 

standaardcombinatie van één zangstem met begeleiding van een toetsinstrument: een 
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aanzienlijk deel is geschreven voor meerdere stemmen, heeft een obligato-instrument 

en/of een begeleiding voor harp, gitaar of basso continuo.

In het biografische hoofdstuk is er eveneens naar gestreefd, waar mogelijk, 

materiaal te presenteren uit vroege, primaire bronnen, zoals encyclopedieën uit 

Duchambges tijd, artikelen uit tijdschriften en kranten, en brieven en biografieën van 

vrienden en tijdgenoten. Ook bij dit type bronnen kan soms echter een vertekend beeld 

van het onderwerp ontstaan, bijvoorbeeld wanneer er al een voorselectie heeft 

plaatsgevonden. Dit is het geval bij de vele brieven van en aan de dichteres Marceline 

Desbordes-Valmore, uitgegeven door haar zoon Hippolyte Valmore. Van andere 

belangwekkende bronnen, zoals de brieven tussen Duchambge en Mme Tallien, lezen 

we in Ambrières boek dat deze hebben bestaan, maar de huidige bewaarplaats ervan is 

onbekend. 

Duchambge lijkt zelf soms ook bewust verwarring te hebben gezaaid over haar 

levensloop, in het bijzonder over haar geboortejaar, haar connectie met Joséphine de 

Beauharnais en haar jeugd in Martinique. Een ander obstakel bij het zoeken naar 

biografische informatie is dat namen van personen (vooral die van vrouwen) in de 

negentiende eeuw een enorme variatie vertonen, waardoor het zoeken van biografische 

gegevens wordt bemoeilijkt: Duchambge komt onder meer voor als 'Pauline de Montet', 

'Pauline Duchange' en 'Pauline du Chambge', en haar dochter Marie-Clémentines naam 

varieert van 'Marie-Clémentine du Chambge d'Elbhecq', via 'Madame Benjamin du 

Bos', 'Clémentine du Bos' tot 'Mme du Bos d'Elbhecq'.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de dichters met wie Duchambge het meest 

samenwerkte; het is van belang omdat ze zich onder meer door de keuze van zeer 

verschillende auteurs onderscheidt van andere romance-componisten, en omdat uit haar 

uitspraken over wat haar bewoog tot componeren blijkt dat het intensief lezen van 

gedichten daarin een grote rol speelde. 

De analyses

Na het hoofdstuk over de dichters volgen analyses van elf liederen, een selectie die een 

indruk kan geven van Duchambges werk. De elf zijn zo gekozen dat de dichters uit het 

voorgaande hoofdstuk allen zijn vertegenwoordigd, maar ook zo dat de belangrijkste 

genres en kenmerken van haar componeerstijl gerepresenteerd zijn. Niet alle 

composities die bij naam bekend zijn uit kranten of uitgeverscatalogi waren overigens 

beschikbaar: veel van dit materiaal bestaat alleen nog in negentiende-eeuwse edities in 
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bibliotheken en privécollecties of is verloren gegaan. Voor deze scriptie had ik de 

beschikking over circa negentig partituren van romances van Duchambge: historische 

drukken, fotokopieën en foto's uit collecties van universiteiten, bibliotheken en uit eigen 

bezit. Van sommige liederen waren verschillende versies voorhanden.

De gevolgde analytische werkwijze is min of meer degene die wordt voorgesteld 

in Kofi Agawu's 'Theory and practice in the analysis of the nineteenth-century “Lied”' 

uit 1992.3 Taal en muziek worden door hem beschouwd als twee onderscheiden 

semantische systemen met eigen regels:

Stages 2a and 2b [comparing a reading of the text to the collected musical devices] should 

produce correspondences as well as non-correspondences between text (or words, or language) and 

music. The analyst might produce a list with three types of information: 1) points at which text and 

music support or reinforce each other; 2) moments in which text and music contradict each other; 

and 3) areas in which text and music may be said to be indifferent to each other. The importance of 

all three types of information cannot be overemphasized. Aspects of the text that do not seem to 

have been readily translated into, or appropriated by, the music must be acknowledged as positive 

residues. Similarly, poignant and beautiful musical events that do not seem in any obvious way 

motivated by the text remain an essential part of the fund of insights that this second stage 

produces. Clearly, then, a method of song analysis that seeks only correspondences, or privileges 

them at the expense of non-correspondences, is fundamentally flawed.

Er is steeds – om niet in ad-hoc-analyses te vervallen – een vaste procedure gevolgd: 

eerst komt de poëzie aan bod en wordt het gedicht geanalyseerd op thematiek, 

rijmschema, type vers en vertelperspectief. Voor wat betreft de inhoud van het gedicht 

zijn de belangrijkste vragen tot welk genre het behoort, of het deel uitmaakt van een 

groter geheel of cyclus, wat er bekend is over de herkomst – een enkel gedicht is 

bijvoorbeeld een vertaling van een oudere tekst – en of het onderwerp historisch is.

Ook wordt aandacht besteed aan de context van het lied, zoals de eventuele 

illustratie op de partituur, het opschrift, indien aanwezig (vaak een citaat, geput uit een 

op een of andere wijze gerelateerd werk), en de persoon aan wie het is opgedragen: het 

romantische lied is enerzijds te beschouwen als een 'miniatuur-Gesamtkunstwerk' 

waarin zowel tekst, muziek als illustratie betekenis levert, en anderzijds als een 

knooppunt in een cultureel netwerk waar de inspanningen van een of meer dichters, 

componisten, grafici en uitvoerende musici samenkomen.4 

3 Agawu 1992, pp. 11-12.
4 De term 'miniature Gesamtkunstwerk' is afkomstig van Stein 1971, p. 1.
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Dan volgt er een analyse van de compositie waarin zowel de melodisch-motivische, 

vormtechnische als harmonische eigenschappen van het lied worden besproken, 

alsmede eventuele muzikale topoi en klankimitaties die de componiste gebruikt. 

Aangenomen wordt dat het doorbreken van regelmaat en van verwachtingen van de 

luisteraar – het verlengen, herhalen of weglaten van frasen, een plotselinge verandering 

van de figuratie in de begeleiding, een plotseling dissonant akkoord in een verder 

betrekkelijk consonante context – een muzikale gebeurtenis is die iets betekent of 

markeert, mogelijk in relatie tot de tekst. 

Uit deze analyses volgt dan een antwoord op de vraag hoe tekstuele en muzikale 

gebeurtenissen en hun mogelijke betekenissen elkaar versterken, tegenspreken of 

onberoerd laten, volgens Agawu's werkwijze. Als er bijzondere expressieve kenmerken 

zijn wordt onderzocht of die ook te vinden zijn in andere liederen van Duchambge: de 

werken die in deze scriptie niet zijn geanalyseerd maar waarvan wel een partituur 

beschikbaar was, om daarmee meer te weten te komen over haar compositorische 

strategieën.

Geraadpleegde literatuur over de periode en het genre

Voor het hoofdstuk over de Franse romance heeft Gougelots La romance française sous  

la Révolution et l'Empire uit 1937 gediend als onmisbaar standaardwerk, ook al is zijn 

overzicht erg gericht op mannelijke componisten – de componerende vrouwen zijn 

verbannen naar een apart hoofdstukje – en romances met begeleiding van 

toetsinstrumenten. Goede en noodzakelijke aanvullingen op zijn werk waren 'The 

beginnings of the operatic romance' van Daniel Heartz uit 1981-1982 en William 

Chengs 'Hearts for sale. The French romance and the sexual traffic of musical mimicry' 

uit 2011. Noskes French song from Berlioz to Duparc (1970) is het standaardwerk over 

het negentiende-eeuwse Franse kunstlied, en Claude Dunetons Histoire de la chanson 

française uit 1998 biedt veel informatie over 'goguettes' en vaudevilles.

Voor het biografische hoofdstuk is inspiratie geput uit Biography, a very short  

introduction uit 2009 en Body parts: essays on life-writing uit 2005 van Hermione Lee. 

Veel van de biografische informatie zelf is afkomstig van Gallica.bnf.fr, het 

gedigitaliseerde gedeelte van de Bibliothèque Nationale de France waar boeken, kranten 

en tijdschriften te zoeken en te doorzoeken zijn. Voor achtergrondinformatie over 

componerende vrouwen was Gender and the musical canon van Marcia Citron uit 1993 

belangrijk, en, in het bijzonder over Franse componistes in de achttiende en negentiende 

9



eeuw, Women writing opera (2001) van Jacqueline Letzter en Robert Adelson en Les 

compositrices en France au XIXe siècle (2006) van Florence Launay.

Op zoek naar een type analyse dat geschikt is voor de romance zijn A guide to 

musical analysis (1987) van Nicholas Cook, Analysis (1980) van Ian Bent en Music as 

discourse. Semiotic adventures in romantic music (2009) van Victor Kofi Agawu 

geraadpleegd, maar vooral diens eerder genoemde 'Theory and practice in the analysis 

of the nineteenth-century “Lied”' (1992). Ideeën over semiotiek en gender, die niet 

expliciet worden aangehaald maar die wel medebepalend zijn geweest voor de scriptie, 

zijn geput uit Feminine endings van Susan McClary uit 1991 en Franz Schubert.  

Sexuality, subjectivity, song (1998) van Lawrence Kramer.
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1 De Franse romance in de achttiende en negentiende eeuw

1.1 Het genre

Van de verschillende liedgenres uit de negentiende eeuw is de Franse romance een van 

de minder bekende, en zeker een van de minder prestigieuze. Niettemin was de romance 

vooral in het tweede kwart van die eeuw buitengewoon belangrijk en succesvol en had 

zij een langdurige invloed op de Franse opéra comique en de mélodie. 

De gezongen romance is ontstaan in de achttiende eeuw, maar heeft wortels die 

veel verder teruggaan, zoals in de zestiende-eeuwse Spaanse ridderroman Amadis de 

Gaula, die in de vele Franse vertalingen uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw 

al doorspekt was met liederen, en als inspiratie diende voor airs de cour. Het genre 

behield altijd de associatie met liefde, ridderlijkheid en historie, maar veranderde 

mettertijd enigszins van karakter. 

In de negentiende eeuw werd de romance door contemporaine auteurs vaak 

geassocieerd met vrouwen, die als amateurmusici de voornaamste afneemsters ervan 

zouden vormen, maar de werkelijkheid is genuanceerder: er zijn vele vermeldingen van 

mannelijke en professionele zangers die zich waagden aan romances, en het merendeel 

werd zelfs door mannen gecomponeerd. Wel lijkt het zo te zijn dat, vergeleken met 

andere genres als opera of orkestmuziek, er sprake is van een groter aantal vrouwelijke 

componisten. 

Tussen 1825 en 1850 was Pauline Duchambge een van de laatste, maar ook een 

van de meest prominente componisten van romances in Frankrijk. Om haar werk in een 

historisch perspectief te plaatsen geeft dit hoofdstuk een beknopte geschiedenis van het 

genre in de achttiende en negentiende eeuw.

1.2.1 Begin van de romance: het ancien régime

Oorspronkelijk is romance een Spaanse term voor een verhaal, een gedicht of een 

strofisch lied, vaak met een ridderlijk onderwerp uit de tijd van Karel de Grote. De term 

komt voor in bronnen vanaf de vijftiende en zestiende eeuw zoals de Cancionero 

general van Hernando del Castillo uit 1511 of de Silva de romances van Esteban de 

Nájera uit 1550. Deze bundels bevatten zowel oudere, anoniem overgedragen romances 

als gedichten van bij naam bekende auteurs. De eerste muzikale zettingen van romances 
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zijn die uit het Cancionero del Palacio (ca. 1470-1520), voor drie of vier stemmen a 

cappella, en die van vihuela-meesters als Luis Milán (ca.1500-ca.1561) en Alonso 

Mudarra (ca.1510-1580). De laatste zijn gecomponeerd voor solozang en voorzien van 

een uitgeschreven begeleiding voor vihuela. De vorm van de strofen is vaak die van het 

octosyllabische kwatrijn en er is meestal geen sprake van refreinen. Dat werd pas 

gebruikelijk in de zeventiende eeuw, toen in Spanje de romance met gitaarbegeleiding 

in akkoorden populair werd.5 

De overname van het genre in Frankrijk aan het begin van de achttiende eeuw, of 

liever het gebruik van de term voor een bepaald type poëzie, is waarschijnlijk deels te 

danken aan de enorme populariteit in de zestiende en zeventiende eeuw van vertaalde 

Spaanse ridderromans zoals de vele delen van de avonturen van Amadis de Gaula. De 

Franse (proza)vertalingen van dit werk uit die tijd bevatten gedichten die werden 

gezongen en gelezen in dezelfde kringen als de vroege voix-de-villes en airs de cour en 

werden opgedragen aan dezelfde adellijke dames.6  

De vroegste vermelding van de term 'romance' in Frankrijk is die uit de 

Nouveau dictionnaire de l'Académie françoise van 1718. Deze bevestigt de Spaanse 

afkomst van het genre:

ROMANCE. subst. fem. Mot tiré de l'Espagnol, & qui signifie une sorte de Poësie en petit vers, 

contenant quelque ancienne histoire. Les histoires Espagnoles sont pleines de Romances.7

Volgens Noske, die zich baseert op Paul-Marie Masson, is de Franse romance in de 

plaats gekomen van de brunette, een korte strofische vocale vorm die veel kenmerken 

deelt met de romance, maar rond 1750 verdwijnt. Er zijn echter verschillende 

componisten die bundels uitgeven met zowel brunettes als romances.8 

Tot de eerste beoefenaars in Frankrijk van zowel de muzikale als de literaire 

romance behoorde de dichter François-Augustin de Paradis de Moncrif (1687-1770). 

Rond 1730 componeerde hij een van de beroemdste voorbeelden van het genre, 'Les 

constantes et malheureuses amours d'Alix et d'Alexis'. Deze romance, uitgegeven in 

1756 in de bundel Choix de chansons, à commencer de celles du comte de Champagne, 

telt dertig strofen van acht versregels en gaat over een liefdespaar waarvan het meisje, 
5 Chase 1942, pp. 44-49.
6 Nieuwe vertalingen van delen van Amadis de Gaula en nieuwe bundels airs de cour werden 

opgedragen aan dezelfde adellijke dames. Brooks 2005, pp. 68-69.
7 Nouveau dictionnaire 1718, p. 523.
8 Noske 1970, p. 2; Masson 1911, pp. 347-369. Bailleux (1768) is een voorbeeld van een componist die 

onderscheid maakt tussen romances en brunettes.
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Alix, door haar moeder niet aan haar geliefde Alexis wordt uitgehuwelijkt maar, onder 

valse voorwendselen, aan een 'Conseiller'. Na vijf jaar zoekt Alexis haar op, vermomd 

als Armeense juwelier. Ze herkennen elkaar, hij pakt haar hand, maar de Conseiller 

betrapt hen en steekt beiden neer. Alexis sterft meteen maar Alix heeft nog tijd om haar 

onschuld te verklaren. 

Illustratie 1.1: 'Les constantes et malheureuses amours d'Alix et Alexis', uit De Lusse 1776 (detail). 

Deze en andere romances uit Choix de chansons werden door Moncrif zelf van muziek 

voorzien, in dit geval van een 'air languedocien', die ofwel een oude melodie is, ofwel 

met opzet in een historisch aandoende stijl is gecomponeerd, te zien aan de modale 

elementen in de melodie. Moncrif publiceerde behalve romances, chansons, sonnetten, 

toneelstukken en balletten ook een filosofische en quasi-geleerde historische 

verhandeling over de kat. In 1733 werd hij lid van de Académie française. Veel later, in 

een liedbundel uit 1765, wordt Moncrif nog steeds als autoriteit op het gebied van de 

romance opgevoerd en als volgt geciteerd:

La Romance nous vient des Espagnols. Le caractère qui la distingue n'est pas seulement la 

galanterie, qu'elle tient de ses inventeurs. Selon M. de Moncrif, qui peut servir de modèle en ce 

genre, la Romance est une espèce de petit poëme qui se chante, & dont le sujet doit être une action 
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touchante, quelqu'histoire où tendre, où tragique; les vers en doivent être simples, faciles & 

naturels. La naïveté est le caractère principal de la Romance.9

Een iets latere en zeer omvangrijke verzameling romances uit de achttiende eeuw is die 

van Charles de Lusse (ca.1720-ca.1774), Recueil de romances historiques, tendres et 

burlesques, tant anciennes que modernes, uitgegeven in 1767. De bundel bevat 68 

composities van De Lusse zelf en van tijdgenoten. Ook De Lusse geeft de melodieën 

zonder basso continuo of enige andere vorm van begeleiding. De titel van De Lusses 

bundel toont meteen zijn classificatie van romances in drie typen, en deze indeling licht 

hij nader toe in de inleiding:

1o. Les Romances Historiques, imitées des anciens Fabliaux, dont les sujets sont souvent réels & 

la catastrophe tragique.

2o. Les Romances Tendres, Érotiques ou Anacréontiques, qui ont pour base des sujets galans. 

3o. Les Romances Burlesques, productions d'une imagination vive & gaïe, qui envisage les 

passions & leurs effets par le côté ridicule.10

Vervolgens deelt De Lusse de romances in volgens het bovenstaande schema. Hoewel 

De Lusse de term 'anciennes' gebruikt in de titel is er geen reden om aan te nemen dat er 

sprake is van zeer oude liederen; hij lijkt eerder te duiden op liederen met onderwerpen 

uit een ver verleden. De bundel bevat een aanzienlijk aantal extreem lange liederen, met 

als toppunt de burlesque romance 'Léandre et Héro' die uit maar liefst 143 kwatrijnen 

bestaat.11

De uitspraken over de romance van schrijver, filosoof en componist Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778) zijn zeer interessant, evenals de romances die hij zelf 

componeerde. In 1768 geeft hij in zijn Dictionnaire de musique de volgende definitie 

van het genre:

ROMANCE. s. f. Air sur lequel on chante un petit Poëme du même nom, divisé par couplets, 

duquel le sujet est pour l'ordinaire quelque histoire amoureuse & souvent tragique. Comme la 

Romance doit être écrite d'un style simple, touchant, & d'un goût un peu antique, l'Air doit 

répondre au caractère des paroles ; point d'ornemens, rien de maniéré, une mélodie douce, 

naturelle, champêtre, & qui produise son effet par elle-même, indépendamment de la manière de la 

Chanter. Il n'est pas nécessaire que le chant soit piquant, il suffit qu'il soit naïf, qu'il n'offusque 

9 Chansons choisies 1782, p. 155.
10 De Lusse 1767, p. vi.
11 De Lusse 1767, pp. 257-287.
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point la parole, qu'il la fasse bien entendre, & qu'il n'exige pas une grande étendue de voix. Une 

Romance bien faite, n'ayant rien de saillant, n'affecte pas d'abord ; mais chaque couplet ajoûte 

quelque chose à l'effet des précédens, l'intérêt augmente insensiblement, & quelquefois on se 

trouve attendri jusqu'aux larmes sans pouvoir dire où est le charme qui a produit cet effet. C'est 

une expérience certaine que tout accompagnement d'Instrument affoiblit cette impression. Il ne 

faut, pour le Chant de la Romance, qu'une voix juste, nette, qui prononce bien, & qui chante 

simplement.12

Rousseau gebruikt veel gelijksoortige termen als Moncrif – naïef, natuurlijk, amoureus 

en tragisch –  maar geeft daarnaast ook zijn opvattingen over de juiste manier van 

uitvoeren. Hij gaat zelfs zo ver om te beweren dat een romance het best onbegeleid 

uitgevoerd kan worden, hoewel hij zelf vooral romances schreef mét begeleiding. 

Beschrijvingen van de ideale romance en de ideale uitvoeringspraktijk ervan blijven tot 

in de negentiende eeuw gelijkenis vertonen.

De dichter Arnaud Berquin (1747-1791) publiceerde in 1776 een tweedelige 

verzameling Romances met muziek van onder anderen Blois en Gramaignac. Hij 

beschrijft in een 'Discours sur la romance', de lange inleiding van het eerste deel, de 

geschiedenis van de romance en vervolgt:

Voilà comme la Romance, entretenant dans les familles une douce correspondance de plaisirs entre 

les époux, et les pères et les enfants, peut y conserver le goût de l'innocence et de la simplicité, et y 

ouvrir une retraite sacrée aux bonnes moeurs contre les poursuites du luxe et du libertinage.

C'est en portant cette vue d'utilité sur la Romance, que j'ai songé à l'étendre un jour à deux 

classes de personnes trop négligées jusqu'ici par nos Poëtes, je veux dire les jeunes filles et les 

enfants. Un choix d'aventures propres à faire éclore dans leurs âmes les vertus de leur âge, ou à 

fortifier le germe des vertus d'un âge plus avancé, me paroît un de ces projets qu'un homme, après 

les avoir conçus, ne peut négliger sans devenir traître à l'humanité. Aussi, en exposant celui-ci, ai-

je moins pensé à contracter avec le public un engagement superflu, qu'à me féliciter d'en avoir le 

premier parmi nous imaginé l'idée.13

Voor Berquin, verder vooral bekend als auteur voor kinderen, heeft de romance dus een 

sterk moreel en opvoedkundig aspect: het is een onschuldig vermaak voor de jeugd, 

gericht tegen de hang naar luxe en losbandigheid, met verhalen die voorbeelden van 

gepaste avonturen zijn voor kinderen. Naar huidige maatstaven zijn de onderwerpen van 

zijn romances echter vrij volwassen: nummer VI is getiteld: 'Plaintes d'une femme 

12 Rousseau 1768, p. 427.
13 Geciteerd uit de herziene editie van Berquin uit 1797, pp. v-xxxii.
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abandonnée par son amant, auprès du berceau de son fils', en nummer X: 'Le lit de 

Myrthé'. Nieuw is dat elke romance in Berquins verzameling is voorzien van een 

gravure die de tekst illustreert. Dat zou een gewoonte worden die standhield tot in de 

negentiende eeuw.

Illustratie 1.2: Gravure bij de romance 'Le lit de Myrthé'. 
Berquin, editie van 1797.

In de jaren voorafgaand aan de Franse Revolutie zagen verder romances het licht 

van onder anderen Luigi Cherubini (1760-1842),14 Jean-François Marmontel (1723-

1799),15 Constance de Salm (1767-1845)16 en Caroline Wuiet (1766-1835).17 Er 

verschenen jaarboekjes zoals Étrennes de Polymnie, waarin vocale composities met 

begeleiding van harp, gitaar of klavecimbel in allerlei genres te vinden zijn. Het 

exemplaar uit 1786 van dit jaarboekje bevat bijvoorbeeld behalve 'gewone' romances 

14 Gougelot 1937, p. 17.
15 Gougelot 1937, p. 17.
16 Letzter en Adelson 2001, pp. 35-36, 248.
17 Étrennes de Polymnie 1787, p. 35.
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ook chansons, couplets, een romance marotique, een moralité en een romance 

orientale.18 

Illustratie 1.3: Titelpagina van Rousseaus Consolations.

Van Rousseau verscheen  in 1781 postuum een verzameling met de titel Les 

consolations des misères de ma vie, ou recueil d'airs, romances et duos. De teksten van 

deze liederen zijn afkomstig van verschillende dichters, de muziek is van Rousseau. De 

bundel bevat romances met basso continuo-partijen en met één, twee of drie obligate 

melodie-instrumenten, dit in tegenspraak met Rousseaus eerdere opvatting over 

onbegeleide romances. Rousseau componeerde ook een nieuwe melodie voor 'Alix et 

Alexis' en andere gedichten van Moncrif, en één op een tekst van Berquin.19 Rousseaus 

romances waren wijdverspreid en invloedrijk, en er verschenen talrijke contrafacten op 

zijn melodieën.20

18 Étrennes de Polymnie 1786, p. 170.
19 Rousseau 1781, pp. 102, 114.
20 Étrennes de Polymnie 1787 alleen al bevat vier verschillende gedichten die moeten worden gezongen 

op de melodie van Rousseaus 'Je l'ai planté, je l'ai vu naître' (pp. 21, 24, 45, 107).
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In 1789, het jaar van de Franse Revolutie, verscheen in Parijs Airs et romances 

avec accompagnement de clavecin van Isabelle de Charrière (1740-1805), in Nederland 

beter bekend als Belle van Zuijlen, schrijfster en gedreven amateurcomponiste. Het is 

een uitgave met acht composities, waarbij het niet altijd duidelijk is welke de airs zijn 

en welke de romances. Sommige liederen hebben een compleet uitgeschreven tweede 

couplet met variaties, andere zijn strofisch met tot tien strofen. Er zijn composities bij 

met twee obligate violen en één met een obligate fluit en viool.21 

1.2.2 Begeleide en onbegeleide romances

De vroegste gezongen romances, die van Moncrif en De Lusse, verschenen zonder 

begeleiding. Later in de achttiende eeuw vinden we echter vooral romances met 

begeleiding, in eerste instantie een basso continuo-partij, hetgeen de uitvoering op een 

instrument naar keuze mogelijk maakt maar ook enige eisen stelt aan de vaardigheid 

van de begeleider. Rousseaus eerder genoemde Consolations (uitgegeven in 1781 maar 

eerder gecomponeerd) bevat romances met basso continuo en obligate melodie-

instrumenten, en in 1768 schrijft Bailleux een basso continuo-begeleiding en een 

obligate viool- of fluitpartij voor in de romance 'Sur le bord d'une fontaine' uit zijn 

'Petits concerts de Paris'.22   

Vanaf ca. 1760 komen er naast basso continuo steeds meer uitgewerkte 

begeleidingen voor klavecimbel, piano, harp of gitaar, of combinaties daarvan, mét en 

zonder toegevoegde obligate melodie-instrumenten. Het  publiceren van uitgewerkte 

begeleidingen suggereert dat deze romances vooral bestemd waren voor amateurmusici: 

beroepsmusici waren immers in staat om zelf een basso continuo-partij te realiseren. 

Een van de eerste componisten die een uitgewerkte instrumentale begeleiding 

publiceerden, was de in Parijs gevestigde gitarist en mandolinist Giacomo Merchi 

(1730-1789) met uitgaven in ca. 176023 en 1777.24 Merchi drukte zijn gitaarpartijen af in 

zowel tabulatuur als notenschrift. In 1768 gaf een zekere abbé Boilli een bundel liederen 

uit met een uitgewerkte begeleiding voor de harp; hierin zijn twee romances te vinden.25 

Gitarist en componist Pierre Porro (1750-1831) – hij staat vermeld in de lijst met 

21 Charrière-van Zuijlen 1789.
22 Bailleux 1768. Deze bundel bevat naast romances ook meerdere brunettes.
23 Merchi's Raccolta d'ariette francesi ed italiane per la chitarra opus 4 is waarschijnlijk van voor 

1761, omdat zijn opus 7, Le guide des écoliers de guitarre, in dat jaar is uitgegeven.
24 Merchi 1777.
25 Boilli 1768, pp. 23 en 30.
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inschrijvingen voor Rousseaus Consolations uit 178126 – arrangeerde en componeerde 

vele romances, waaronder een bundel met gitaarbegeleiding in 1784.27 Voor sommige 

romances schreef hij zelf de woorden.28 De componist Jean-Paul-Gilles Martini 

(geboren als Johann Paul Aegidius Schwartzendorf, 1741-1816) was waarschijnlijk de 

eerste in Frankrijk die romances publiceerde met uitgeschreven pianobegeleiding, rond 

1785.29 De Romances du roman d'Estelle van Cherubini – 1788, met een uitgeschreven 

begeleiding voor piano of harp – bevatten naast romances voor één zangstem ook 

duetten.30 

Illustratie 1.4: Romance met basso continuo-begeleiding uit 
Étrennes de Polymnie, 1787.

1.2.3 Romances in de opera

Al vroeg werden romances opgenomen in opera's. Rousseau was hiermee de eerste met 

zijn 'Dans ma cabane obscure' in Le devin du village van 1752. De functie van de 

romance binnen deze opera, maar ook in vele opera's erna, is een verstild en statisch 

26 Als 'Porro (M.), Maître de musique de l'Ecole Royale & Militaire Deffiat'.
27 Porro 1784.
28 Étrennes de Polymnie 1787, p. 78.
29 Gougelot 1937, p. 16.
30 Cherubini 1788.
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moment te bieden waarin de hoofdpersoon zijn eigen situatie samenvat. De stijl van 

'Dans ma cabane obscure' is archaïsch en naïef, en de begeleiding is teruggebracht tot 

een minimum. Op Le devin du village volgden meer opera's met romances: Nina et 

Lindor uit 1758 van Egidio Romualdo Duni (1709-1775),31 Les aveux indiscrets uit 

1759 van Pierre-Alexandre Monsigny (1729-1817), Richard Coeur-de-Lion uit 1784 

van André Grétry en vele andere. In de opera Cathérine, ou la belle fermière die Julie 

Candeille (1767-1834) in 1792 componeerde en waarin ze zelf de titelrol zong, 

begeleidt de hoofdpersoon in de belangrijkste scène zichzelf op de harp in de romance 

'Aux temps orageux des folies'.32 Het opnemen van één of twee romances in een opera 

werd een traditie die standhield tot ver in de negentiende eeuw.

Heartz heeft duidelijk gemaakt dat deze romances in opera's doorgaans geen deel 

uitmaken van de normale narratieve stroom van recitatieven en aria's, maar een 'lied' 

blijven binnen de context van de opera: het personage dat een romance zingt, doet dat 

ook binnen de werkelijkheid van de opera.33 De romance vormt dus diëgetische, 

zichtbaar uitgevoerde muziek binnen de opera. Veel van de romances uit opera's vonden 

overigens na de première – bewerkt voor zang en piano of gitaar of zelfs in onbegeleide 

vorm – hun weg terug naar de salon en huiskamer en werden op die manier datgene wat 

ze eerst alleen uitbeeldden: intieme huiselijke muziekbeoefening. 

31 Heartz 1981, p. 166. Nina et Lindor was overigens niet een echte opera, maar een 'comédie mêlée 
d'ariettes'. 

32 Letzter en Adelson 2001, p. 50.
33 Heartz 1981, pp. 158, 177-178.
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Illustratie 1.5: Romance uit de opera Rosine van François-Joseph 
Gossec (1734-1829), gearrangeerd met gitaarbegeleiding (fragment).

1.3 De romance tijdens de Revolutie

Men zou misschien denken dat de productie van romances en andere populaire 

muziekgenres door de Revolutie van 1789 tot stilstand kwam, maar uit onderzoek naar 

muziekperiodieken rond de Revolutie blijkt dat dat waarschijnlijk niet het geval was.34 

Partituren van kamermuziek, waaronder romances, verschenen aan het einde van de 

achttiende eeuw steeds meer in tijdschrijften of in abonnementvorm, zoals Feuilles de 

Terpsichore en Journal d'airs italiens et français avec accompagnement de guitare, en 

op de eerste paar maanden na de Revolutie na lijkt er nauwelijks een interruptie te zijn 

34 Massip 1992, pp. 58-59.
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geweest van de stroom muziekpublicaties.35 De aard van het gepubliceerde veranderde 

uiteraard wél. Gougelot signaleert tussen 1790 en 1795 een toename van patriottische 

composities, waaronder romances historiques. Na 1795 lijken de componisten van 

romances zich van het patriottische genre af te keren ten gunste van romances met een 

middeleeuws of pastoraal thema: deze subgenres worden romance troubadour en 

romance pastorale genoemd.36 In 1796 publiceerde Daniel Auber bijvoorbeeld op 

vijftienjarige leeftijd zijn opus 1, een Recueil d'airs, romances et duo avec 

accompagnement de piano ou harpe. Er wordt niet vermeld welke van de zes 

composities de airs zijn en welke de romances, maar de nummers 1 ('Réveillez-vous, 

belle dormeuse') en 3 ('Arrête, imprudent moutonnier') ogen als echte romances  

pastorales: strofisch, met een herderlijk thema en een quasi-naïeve melodie.

Genres die na de Revolutie ontstonden waren de grote wereldlijke koorwerken 

en hymnes voor de nieuw ingevoerde rituelen en ceremonies van de jonge Republiek. 

Cherubini en Gossec waren sterk betrokken bij deze pogingen om een nieuwe nationale 

muziek te creëren. Ook het genre van de bevrijdingsopera behoorde hiertoe. De 

romance lijkt de Revolutie echter betrekkelijk onveranderd te hebben overleefd, met 

slechts een verschillende richting in haar onderwerpen. Andere genres zoals het lichte 

chanson, de opera en de hymnes waren een geschikter voertuig voor politieke 

boodschappen. De romance was vermoedelijk te zeer verbonden met het persoonlijke, 

het huiselijke en het naïeve om gemakkelijk een politieke lading te krijgen, tenzij men 

nostalgie naar de middeleeuwen en escapisme zo wil benoemen. De schrijver en 

muziekcriticus Delaire formuleert het als volgt in zijn Histoire de la romance uit 1845:

En général, les mouvements révolutionnaires qui ont agité la France pendant les dernières années 

du dix-huitième siècle, ont excité des émotions trop impétueuses pour convenir à la romance;37

1.4.1 De romance tijdens het empire

Wellicht hadden de Napoleontische oorlogen (ca. 1803-1815), die volgden op de 

Revolutie, meer effect op de kleinschalige muziekbeoefening zoals die van de romance 

dan de Revolutie zelf, doordat ze duizenden Fransen – in het leger, als bestuurders of als 

politieke ballingen – tijdelijk naar het buitenland brachten, en buitenlanders naar Parijs. 

Bijzonder zijn de musicerende en componerende officieren in de legers van Napoleon 

35 Massip 1992, pp. 58-59. De tijdschriften konden geheel bestaan uit partituren, of uit een combinatie 
van partituren en artikelen.

36 Gougelot 1937, p. 22.
37 Delaire 1845, p. 17.
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als Antoine de Lhoyer (1768-1852) en Pierre-Jean Porro (1750-1831), die beiden vocale 

composities uitgaven met piano- of gitaarbegeleiding. De Spanjaard Fernando Sor 

(1778-1839), een oud-militair, vestigde zich in Parijs om politieke redenen. Hij bracht er 

Spaanse muzikale invloed, gaf er een aantal composities uit en trad op als zanger, 

zichzelf begeleidend op gitaar. 

Delaire merkt het volgende op over de romance tijdens het empire:

L'empire, tout militaire, fit renaître la romance guerrière, exprimant tantôt les regrets d'une 

séparation, tantôt excitant l'ardeur des braves qui marchaient à la conquête du monde.38

Hiermee zegt hij dat tijdens het empire de romance guerrière, de 'oorlogsromance', een 

hernieuwde bloei doormaakte, en dat deze zowel over dapperheid van soldaten als over 

het verdriet van het afscheid van een soldaat van zijn familie kon gaan. Als voorbeelden 

van het genre noemt hij 'Partant pour la Syrie', 'Vous me quittez pour voler à la gloire' en 

'La sentinelle', op muziek gezet door koningin Hortense de Beauharnais (1783-1837) en 

zeer beroemd.39 Hortense was ook medeverantwoordelijk voor de mode om romances 

uit te geven met illustraties: haar Romances mises en musique par SM la reine Hortense 

uit 1813 zijn voorzien van aquarellen van haar hand.40 

38 Delaire 1845, p. 18.
39 Delaire 1845, p. 19.
40 Schnapper 2010, p. 12.
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Illustratie 1.6: 'Partant pour la Syrie' van Hortense de Beauharnais (ca. 1807)

 

Een van de interessantste documenten over de romance in deze tijd is het traktaat Du 

chant et particulièrement de la romance uit 1813 van baron en divisiegeneraal Paul 

Thiébault (1769-1846). In dit boekje over de historie, het componeren, het uitvoeren en 

het beluisteren van romances legt hij in detail uit waaraan een romance moet voldoen. 

Zijn standpunten komen deels overeen met opvattingen uit eerdere bronnen, maar zijn 

deels ook nieuw. Hij noemt de beste componisten, zowel Franse als buitenlandse, onder 

wie Rousseau, Grétry, Garat, Carbonel, Boieldieu, Plantade, Devienne, Romagnesi, 

Gatayes en Porro. Van de buitenlanders waardeert hij Ferrari, Martini en Mozart.41

Thiébault maakt een eigen indeling van de verschillende soorten romances:

On pourroit, à la rigeur, distinguer plusieurs espèces de romances, soit qu'on les considère en elles-

mêmes, soit que l'on considère leur date, leur caractère, le lieu des scènes, les époques ou le rang 

des héros qu'elles rappellent, et le nombre des voix pour lesquelles elles sont faites.

Ce qui les concerne en elles-mêmes nous donneroit, en effet, des romances simples, des 

romances érotiques, épicuriennes, anacréontiques, des romances de guerre, d'expression, de goût et 

d'inspiration, et des chansonnettes. 

Leur date nous offriroit des romances anciennes et modernes ; et leur caractère, des 

romances d'espoir, de désir, d'amour, ou de regrets causés par l'absence ou la mort, c'est à dire, des 

romances plus ou moins tendres, tristes ou seulement mélancholiques. 

41 Thiébault 1813, pp. 89-90.
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Le lieu des scènes, le temps qu'elles rappellent et le rang des héros, feroient connoître des 

romances guerrières et héroïques, des romances chevaleresques, des romances pastorales, des 

musettes et des [romances] troubadours.

Enfin, le nombre des voix nous donneroit des romances à une, deux et à trois voix, 

comme aussi des romances dont chaque couplet est coupé par des refrains à une, deux ou trois 

voix. 42

Hiermee verwijdert hij zich van de overzichtelijke indeling van De Lusse. Diens 

romance tendre en romance historique komen min of meer overeen met Thiébaults 

romances érotiques en romances anciennes, maar Thiébault noemt de romance 

burlesque niet. Hij vervolgt met de opmerking dat het misschien eigenlijk geen zin heeft 

om een indeling te maken, want '[…] en examinant cette division avec quelque 

attention, on voit qu'elle seroit plus idéale que réelle […].'43 

Voor wat betreft de uitvoeringspraktijk vindt Thiébault zowel lange, onbegeleide 

romances als kortere romances met instrumentale begeleiding acceptabel. In het laatste 

geval zijn ongeveer vier coupletten ideaal. Romances kunnen worden begeleid met 

harp, lyra of piano.44 De begeleiding mag in de verschillende coupletten ritmische 

variaties vertonen, de zang mag dat eveneens, als dat nodig is voor de prosodie. Er moet 

altijd een ritornel zijn voor de zang inzet, en soms nog een ritornel tussen de 

coupletten.45 De romance moet strofisch zijn met één strofe van het gedicht gezet op één 

couplet van de compositie, of hoogstens twee tekststrofen samengevoegd tot één 

gezongen couplet als er sprake is van majeur-mineur-afwisseling:

L'air d'une romance ne peut embrasser plus d'un couplet, à moins qu'employant successivement les 

modes mineur et majeur, on n'étende sa composition jusqu'à deux. 

De muzikale zetting moet passend zijn bij het karakter van de tekst: chants guerriers 

dienen mannelijk te zijn, een romance pastorale naïef en delicaat, en de musette moet 

een orgelpunt in de bas hebben.46 Wat Thiébault betreft is het goed componeren van een 

romance de kunst om zo eenvoudig en pretentieloos mogelijk te zijn zonder saai te 

42 Thiébault 1813, p. 46.
43 Thiébault 1813, p. 47.
44 Hij doelt met 'lyre' ongetwijfeld op de lyra-gitaar, een gitaar in de vorm van een klassieke Griekse 

lier, die precies rond deze tijd een korte bloeiperiode beleefde in Frankrijk. Porro schreef voor dit 
instrument, dat vooral bespeeld werd door dames die zo neoklassiek mogelijk voor de dag wilden 
komen. Muzikaal is het instrument interessant omdat het, nog voor de (standaard)gitaar, zes enkele 
snaren had en de moderne gitaarstemming. 

45 Thiébault 1813, pp. 53-59.
46 Terloops wordt hier de musette tot een subgenre van de romance verklaard.
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worden. Het geheim van een ideale uitvoering van een romance bestaat uit het vinden 

van het juiste evenwicht tussen twee tegenstrijdige uitersten: vaardigheid en 

ogenschijnlijke eenvoud: 

La manière de chanter les romances mérite une grande attention, tout le charme d'une romance 

étant nul si elle n'est parfaitement chantée. 

Son exécution n'admet pas en effet plus de médiocrité que son inspiration et sa 

composition ; et il est si rare qu'elles soient bien chantées, que leur mérite n'est réellement apprécié 

que par peu de personnes. 

Pour être bien chantée, la romance demande non-seulement beaucoup de talent, mais 

même le sacrifice apparent d'une grande partie de ce talent.47

Wat Thiébault vermoedelijk hiermee bedoelt is dat de ideale zanger van romances veel 

talent nodig heeft, en smaak, kennis en gevoel, maar deze niet te veel demonstreert door 

onnodige versieringen en vertoon van muzikale ijdelheid. Verder schrijft hij over 

versieringen:

Ces agréments, qui font tout le charme de la musique italienne, quand ils ne sont pas outrés, mais 

qui toujours sont essentiellement contraires à l'expression, sont presque entièrement exclus de la 

romance, qui, indépendamment d'une juste expression, ne demande que de la simplicité, du 

sentiment, de la grâce et du naturel.48

Versieringen, zegt hij, vormen de charme van de Italiaanse muziek, maar hebben geen 

plaats in de romance. In zijn afkeer van versieringen is hij een medestander van 

Rousseau.

1.4.2  Tijdens de restauration en daarna

Na 1815 onstonden er nieuwe subgenres van de romance, soms in quasi-nationale 

stijlen, zoals de tyrolienne, de tarantelle, de boléro of de (Weense) valse.49 Hector 

Berlioz schreef tussen 1819 en 1823 een aantal romances, met gitaar- en met 

pianobegeleiding. Voor sommige componisten was de romance een opstap naar de 

opera: Sophie Gaïl componeerde na een aantal romances vijf eenakter-opera's die 

werden opgevoerd in de Opéra-Comique. Vooral La sérénade uit 1818 was een groot 

47 Thiébault 1813, p. 60.
48 Thiébault 1813, p. 61.
49 Noske 1970, p. 5.
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succes en kende 66 uitvoeringen.50 Sophie Bawr (1773-1860) studeerde bij Grétry en 

Boieldieu, en componeerde romances, mélodrames en een opéra comique.51 De werken 

van andere componerende en zingende vrouwen zoals Pauline Duchambge, Sophie Gaïl 

(1775-1819) en Loïsa Puget (1810-1889) werden vanaf ca. 1830 in grote oplagen 

uitgegeven, naast die van Hippolyte Monpou (1804-1841), Albert Grisar (1808-1869), 

Adolphe Adam (1803-1856) en vele anderen.

Dat de keuze van onderwerpen voor romances steeds breder werd, is te zien aan 

de hand van twee voorbeelden: enerzijds Hippolyte Monpou's 'L'Andalouse' uit ca. 

1830, een voorbeeld van exotisme dat erotisch bedoeld is:

Avez-vous vu dans Barcelonne 

Une Andalouse au sein bruni?

Pâle comme un beau soir d’automne 

C’est ma maîtresse, ma lionne,

La Marquesa d’Amaëgui.52

Anderzijds zijn er de romances van Loïsa Puget uit hetzelfde decennium, die huiselijk 

geluk bezingen, en geschikt waren voor 'les pensions de demoiselles, dans les couvents, 

où on les chantait librement devant la supérieure avec approbation de monsieur 

l'évêque'.53 Een voorbeeld is 'Ne quittez jamais votre mère', waarvan het refrein luidt:54

À présent, sur terre, adieu ce bonheur !

Je suis solitaire, je n'ai plus ton coeur !

Ah, crois moi, ne quitte pas ta mère,

Cela porte toujours malheur!

In 1845 schreef Delaire dat romances op dat moment nog altijd in grote 

hoeveelheden en grote oplagen verschenen: het uitgeven ervan was een winstgevende 

onderneming.55 Wellicht daarom kwamen er nog steeds nieuwe muziektijdschriften bij 

die romances bevatten, in combinatie met korte artikelen en nieuwtjes, zoals La 

romance (vanaf 1833), Le ménestrel (vanaf 1834) en Paris chantant (vanaf 1845). La 

romance beloofde jaarlijks 52 romances te leveren van de beste auteurs uit Frankrijk, 

50 Letzter en Adelson 2001, pp. 39-42.
51 Letzter en Adelson 2001, pp. 37-39.
52 Geciteerd uit Cheng 2011, p. 56.
53 Scudo 1850, p. 373.
54 Puget 1838.
55 Delaire 1845, p. 22.
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Duitsland en Italië. De illustratie op de titelpagina (zie illustratie 1.7) toont een salon 

met enkele goedgeklede mannen en vrouwen, een vleugel en een gitaar. Le ménestrel 

werd in 1834 opgericht door een aantal componisten, die tevens aandeelhouders 

waren.56 In het eerste nummer ervan legt Castil-Blaze uit wat de bedoeling is van het 

blad en geeft hij zijn visie op romances en hun equivalente genres in andere landen:57

Comme les anciens musiciens dont il porte le nom, la harpe ou la guitare en main il [le ménestrel] 

présentera ses compositions aux simples bachelettes comme aux dames de haut parage, et l'on sait 

que le pont-levis des nobles manoirs s'abaissait aux accords du tendre ménestrel. Les troubadours 

français ont créé la musique de chambre en inventant la romance. Certaines compositions de 

Thibault, comte de Champagne, et de Guillaume de Machault ont encore une vérité d'expression, 

une fraîcheur de coloris, une naïveté de mélodie admirables, et des tours de phrases, des cadences 

originales, que notre harmonie moderne embellit encore en leur prêtant ses accords. Nous ferons 

connaître plusieurs de ces petits chefs d'oeuvre.[...]

Depuis dix ans la romance a pris un nouvel essor : elle a ses maîtres habiles comme la 

musique théâtrale ; la romance est écrite en conscience par des harmonistes d'un grand talent et 

dont la verve féconde a produit une infinité de petits chefs-d'oeuvre. Mme Gaïl avait obtenu de 

nombreux succès dans ce genre de composition ; nous possédons maintenant Mmes Duchambge, 

Malibran, Damoreau, dont les mélodies expressives ou brillantes d'esprit et d'originalité 

enrichissent les livres dorés que les éditeurs nous présentent au commencement de l'année. 

Panseron a créé la romance dialoguée ; le cor, la flûte, le hautbois, le violoncelle, la trompette ou le 

violon concertent avec la voix ; et ces duos, d'une forme nouvelle, ont souvent disputé la palme à 

des compositions beaucoup plus importantes. 

Weber et Meyerbeer, Paër et Rossini n'ont pas dédaigné la romance. Labarre s'y distingue, 

et Plantade fait pouffer de rire ceux que ses confrères avaient attendris jusqu'aux larmes. Le sol 

français est d'une étonnante fertilité en romances: certes, les productions indigènes suffiraient à 

notre Journal ; mais l'Allemagne a ses lieder; l'Italie ses canzone, ses romanze, que le talent de 

Perruchini vient d'illustrer encore ; l'Espagne possède ses tiranas, ses boléros; l'Angleterre même, 

si pauvre en musique, invente quelques petits airs dignes de l'attention des amateurs. Nous 

commençons par des romances ; [...]58

Castil-Blaze legt hier het verband tussen de romance en de Franse muziek uit de 

middeleeuwen en prijst de vrouwelijke componisten van zijn tijd. Hij vermeldt het 

relatief nieuwe genre van de romance dialoguée met een obligaat melodie-instrument 

dat volgens hem is uitgevonden door Auguste-Mathieu Panseron (1796-1859). Er waren 

56 Journal des débats politiques et littéraires 1834, p. 4.
57 Castil-Blaze was de nom de plume van schrijver en muziekcriticus François-Henri-Joseph Blaze 

(1784-1857). 
58 Castil-Blaze 1833, p. 1.
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natuurlijk in de achttiende eeuw al romances met obligate melodie-instrumenten, maar 

het nieuwe genre onderscheidde zich daarvan door het concertante aspect: de zeer 

virtuoze instrumentale partijen wedijverden met de stem.

Illustratie 1.7: Detail van de titelpagina van het eerste nummer van het weekblad La romance uit 1833.

De zanger en componist Antoine Romagnesi (1781-1850) publiceerde in 1846 een 

zangmethode, L'art de chanter les romances, les chansonnettes et les nocturnes et 

généralement toute la musique de salon, waaruit we meer te weten komen over de 

uitvoeringspraktijk van romances in zijn tijd. Zijn methode was gebaseerd op een 

praktijk als componist van opera's en romances en als zanger vanaf in ieder geval de 

jaren 1820. Romagnesi geeft muziekvoorbeelden en complete composities, maar ook 

fascinerende inzichten in wat romances volgens hem zijn en hoe ze gezongen moeten 

worden. In zijn voorwoord stelt hij dat er weliswaar al vele zangmethodes bestaan, maar 

dat de meeste zich richten op het zingen in het theater terwijl de salon geheel andere 

eisen stelt: niet zozeer een groot volume, als wel grote flexibiliteit en – bij mannen – 

een goede menging van borst- en kopstem. Hij geeft vrij veel voorbeelden van 

versieringen: appoggiature, gruppetti en trillers. Over dit onderwerp verschilt hij dus 
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van inzicht met Rousseau en Thiébault: versieringen zijn bij hem toegestaan, mits 

correct toegepast.

Romagnesi's classificatie van de verschillende soorten romances is als volgt:

Les oeuvres auxquelles on donne le nom générique de romances peuvent être classées de la 

manière suivante:

! Les romances sentimentales ;

! Les mélodies rêveuses et graves ;

! Les chants héroïques et fortement rhythmés ;

! Les romances passionnées et dramatiques ;

! La chansonnette, qui se réserve la gaieté gracieuse […]

! Le nocturne, participant à la fois de tous les genres que je viens d'indiquer [...]59

Elke categorie krijgt een uitleg: de romances sentimentales en de romances héroïques 

zijn de 'echte' romances, de romances in engere zin. De romances sentimentales zijn het 

meest geliefd bij het publiek. De zanger moet doordrongen zijn van de bedoeling van de 

componist, en geen pretentieuze versieringen toevoegen. Romances héroïques zijn 

vooral geschikt voor tenoren. Ze dienen energiek te worden gezongen, maar de zanger 

moet zijn volume aanpassen aan de grootte van de zaal. De mélodies rêveuses et graves 

vergelijkt Romagnesi opmerkelijk genoeg met Duitse Lieder. Ze hebben een complexere 

harmonie dan de andere typen en Romagnesi vindt ze vooral geschikt voor zangers met 

lage stemmen, zolang die maar niet te hard zingen. Zangers met lage stemmen moeten 

andere, langzamere versieringen gebruiken dan degenen met een hoge stem. Romances 

dramatiques zijn volgens Romagnesi gecomponeerd door jonge componisten en horen 

eigenlijk thuis in het theater, omdat ze opera-achtige elementen aan het genre 

toevoegen. Ze zijn geschikt voor zangers met expressieve stemmen en een groot bereik, 

die zich echter niet te buiten moeten gaan aan overdreven grimassen. Chansonnettes 

variées zijn vooral geschikt voor lichte en beweeglijke stemmen, en men kan er zelf 

veranderingen en coloraturen aan toevoegen. Voor Nocturnes, romances in duetvorm, 

geldt al het voorafgaande, en daarnaast is het extra moeilijk om tot een perfecte 

uitvoering te komen, daar de twee zangers hun interpretatie exact op elkaar moeten 

afstemmen. Daarover merkt Romagnesi op: 

59 Romagnesi 1846, pp. 16-17. Romagnesi gaat er hier van uit dat de lezer weet dat een nocturne een 
romance is voor twee stemmen. Ook gebruikt hij de term 'mélodie' als een subcategorie van de 
romance.
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Aussi ne trouve-t-on presque jamais perfection dans le chant de nocturnes que chez les personnes 

qui vivent sous le même toit.60

In de Revue et gazette musicale van 13 januari 1843 vermeldt een onbekende auteur 

enthousiast een nieuwe verzameling romances van de componist Alphonse Clarke de 

Feltre (1806-1850), op teksten van Émile Barateau:

[M. de Feltre] qui a déjà écrit une fort jolie partition pour l'Opéra-Comique [...] vient de lancer 

dans le monde musical, en société avec M. Barateau, le parolier élégant et musical des salons 

fashionables [sic], un joli recueil de romances qui sont comme l'histoire d'un amour qui commence 

à l'enfance, et se dénoue au cimetière. C'est quelque chose de doux et de triste, paroles et musique, 

qui vous fait rêver des désillusions de la vie, et de ses charmes aussi pourtant. Ce petit drame 

intime se dira partout et longtemps. 

Deze vermelding is opmerkelijk als een van de weinige voorbeelden van meerdere 

romances die zijn samengevoegd tot een cyclus, of in ieder geval tot een groter geheel 

op basis van een doorlopende verhaallijn. Clarke de Feltre kon zich misschien – meer 

dan andere componisten uit zijn tijd – een experiment permitteren. Hij kwam uit een 

bemiddelde familie en publiceerde zijn composities slechts zelden.61 Wat wél regelmatig 

voorkomt, al in de achttiende eeuw, zijn bundels romances waarvan de teksten 

afkomstig zijn uit dezelfde roman. Een voorbeeld hiervan is Neuf romances extraites de 

la princesse de Nevers op muziek van Martin-Pierre Dalvimare (1772-1839) en met 

gedichten uit de roman La princesse de Nevers van Jacques-Antoine de Révéroni Saint-

Cyr (1767-1829). Zowel de roman als de negen romances verschenen in 1813.62

1.4.3 Hector Berlioz en de romance

Ten slotte is interessant wat Hector Berlioz schreef over de romance. Zelf arrangeerde 

hij in zijn jeugd een aantal romances voor de gitaar, componeerde er een aantal tussen 

1819 en 1823 en schreef in 1832 zijn 'Jeune pâtre breton', een strofische romance voor 

tenor en orkest, of tenor, piano en hoorn, op tekst van Auguste Brizeux (1803-1858). 

Berlioz schreef in het Journal des débats uit 1845 over de zeer gewaardeerde 

componerende hoornist Vivier en de zanger Roger:

60 Romagnesi 1846, p. 20.
61 Fétis 1862, p. 203.
62 Bibliographie de l'empire français 1813, p. 292.
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Vivier, ce cor qui fait des petits, comme dit Liszt, parce qu’il joue à trois et à quatre parties sur un 

seul cor quand il le veut, est d’ailleurs un virtuose de premier ordre dans les conditions ordinaires 

de son instrument. Il chante à merveille, joue juste, et sait donner aux notes bouchées les plus 

caverneuses une sonorité presque douce, sinon pure et éclatante. En outre, M. Vivier compose de 

petits morceaux d’une fraîcheur et d’une naïveté rares : sa romance de L’oiseau mort en est un 

exemple. Roger a chanté ce charmant morceau d’une délicieuse manière. Rien de moins commun, 

sous tous les rapports, qu’une pareille exécution, même d’une chansonnette. N’oublions pas qu’il y 

a à peine en Europe trois chanteurs capables de rendre Je l’ai planté, je l’ai vu naître, ou tout autre 

air aussi simple, complètement bien.63

Illustratie 1.8: Karikatuur van de tenor Gustave-
Hippolyte Roger (1815-1879)

Berlioz verwijst in het voorafgaande naar de romance 'Je l’ai planté, je l’ai vu naître' 

van Rousseau, ook bekend als 'La rose', en betoogt dat de eenvoudigste romance het 

lastigst te zingen is. In 1854 drukt hij weer zijn waardering uit voor een aantal geslaagde 

composities, deze keer van Frédéric Bérat (1801-1855): 

M. Bérat m’a fait aussi le plaisir de m’envoyer la collection de ses chansons. Deux ou trois fois 

déjà j’ai eu l’occasion de parler avec une vive affection de l’un de ses morceaux : Adieu, mon fils,  

adieu, bonne espérance ! Les paroles et la musique de cet air et de beaucoup d’autres du même 

recueil sont d’une franchise de sentiment bien rare en tout temps. Cela touche et émeut doucement, 

63 Berlioz 1845, p. 2.
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sans efforts, sans prétentions. C’est l’exacte réalisation de l’idéal décrit par J.-J. Rousseau dans son 

Dictionnaire de musique à l’article 'Romance' ; et c’est plus que la romance. Les simples chansons 

même, telles que Ma Normandie, les Fauvettes, le Retour, font vibrer des cordes secrètes du cœur 

et naître la mélancolie qui s’attache à l’évocation des plus chers souvenirs.64

Hij verwijst direct naar Rousseaus eerder geciteerde lemma uit 1768 over de romance, 

en geeft aan dat Rousseaus esthetische idealen voor de romance en het chanson 

overeenkomen met die van hemzelf. De twee termen 'romance' en 'chanson' lijken voor 

Berlioz min of meer uitwisselbaar te zijn. 

Ten slotte een derde citaat, over het goed zingen van een romance:

A l’heure qu’il est, en Europe, avec le système de chant qui y est en vigueur (c’est le cas de le 

dire), sur dix individus qui se disent chanteurs, c’est tout au plus s’il serait possible d’en trouver 

deux ou trois capables de bien chanter, mais, là, tout à fait bien, avec correction, justesse, 

expression, dans un bon style et avec une voix pure et sympathique, une simple romance. Je 

suppose qu’on prenne l’un d’eux au hasard et qu’on lui dise : “Voici un vieil air bien simple, bien 

touchant, dont la douce mélodie ne module pas et reste enfermée dans la modeste étendue d’une 

octave, chantez-nous cela”, il est très-possible que votre chanteur, qui peut-être est un illustre, 

extermine la pauvre fleurette musicale, et qu’en l’écoutant vous regrettiez quelque brave fille de 

village par qui vous aurez entendu fredonner autrefois le vieil air.65

In deze passage gebruikt Berlioz de romance als toetssteen voor de kwaliteit van een 

zanger: als een zanger een romance correct, zuiver, expressief, in een goede stijl en met 

een pure en sympathieke stem kan zingen, dan heeft deze zijn goedkeuring, maar hij 

vreest dat er maar weinigen zijn die daarin slagen.

1.4.4 Van romance naar mélodie

Vanaf het midden van de eeuw werd in Frankrijk steeds meer de term mélodie gebruikt 

voor wat eerder een romance genoemd zou zijn. Dat was een geleidelijke ontwikkeling; 

de termen werden enige tijd door elkaar gebruikt. De mélodie werd echter complexer 

van vorm en van harmonie, en ontwikkelde zich tot een evenknie van het Duitse Lied – 

waarschijnlijk deels door de grote indruk die Schuberts liederen maakten in Frankrijk 

vanaf ca. 1835. Zijn liederen werden overigens in Frankrijk zowel als romance als als 

mélodie aangeduid. Het vroegste gebruik van de term mélodie is de 'Mélodie imitée de 

Thomas Moore' van Pauline Duchambge uit 1825. Dit werk is niet bewaard gebleven. 

64 Berlioz 1854, pp. 1-2.
65 Berlioz 1862, p. 90.
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Daarna was het Berlioz die de term gebruikte voor zijn opus 2, Neuf mélodies imitées de 

l'Anglais (Irish melodies) uit 1830, later door hem bewerkt onder de naam Irlande.66 

Romagnesi gebruikt de term mélodie ook in zijn traktaat van 1846: hij noemt in het 

eerder geciteerde L'art de chanter les romances, les chansonnettes en les nocturnes uit 

1846 de categorie 'mélodies rêveuses et graves' als subgenre van de romance, en meldt 

de associatie met het Lied uit de Duitstalige wereld: 

Les mélodies rêveuses et graves, dont le style rappelle celui des lieders [sic] allemands, veulent, 

ainsi qu'eux, un accompagnement d'une harmonie plus forte et plus travaillée que les autres 

espèces du genre romance.67

De mélodie lijkt, meer dan de romance, gecomponeerd te zijn voor beroepsmusici, en is 

sterk verweven met de literaire romantiek. In het algemeen zijn de dichters van de 

mélodie – Victor Hugo (1802-1885), Alphone de Lamartine (1790-1869) – van een wat 

prestigieuzer niveau dan de groten van de romance zoals Émile Barateau of Marceline 

Desbordes-Valmore. De mélodie ontwikkelt zich verder in handen van Henri Reber 

(1807-1880), Charles Gounod (1818-1893), Pauline Viardot (1821-1910), Victor Massé 

(1822-1884), Édouard Lalo (1823-1892), Georges Bizet (1838-1875), Emmanuel 

Chabrier (1841-1894), Gabriel Fauré (1845-1924) en Henri Duparc (1848-1933). Aan 

het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw worden expressieve 

en originele mélodies gecomponeerd door onder anderen Claude Debussy (1862-

1918).68

Wat verloren ging bij deze transformatie van romance naar mélodie in de tweede 

helft van de negentiende eeuw was echter de rijke veelvormigheid van de vroege 

romances. Zettingen met harp- of gitaarbegeleiding verschenen nauwelijks meer na 

1840: nieuwe composities hadden altijd pianobegeleiding. Daarnaast verdwenen ook de 

toegankelijkheid en laagdrempeligheid – voor zowel componisten als uitvoerenden – 

die de vroegere romance kenmerkten. Wellicht is het beter om te stellen dat er steeds 

meer onderscheid kwam tussen het kunstlied en het populaire lied, en dat de mélodie het 

kunstzinnige en literaire aspect van de romance erfde, en bijvoorbeeld het lichte 

chanson het laagdrempelige aspect. Nieuwe genres vervulden de wensen van de 

bourgeoisie, de kenners, de liefhebbers, de salonzangers en de operavedetten, maar er 

66 Messina 2008, pp. 64-65.
67 Romagnesi 1846, p. 17.
68 Tunley 2001, pp. 356-359.
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was niet meer één genre dat sprak tot een breed publiek zoals de romance had gedaan.

1.5 Hedendaagse visies

De romance is lange tijd vooral gezien als voorloper van de mélodie of als triviaal 

amusement. Nu de muziekwetenschap zich echter meer richt op populaire muziek en 

sociale geschiedenis verschijnen er interessante nieuwe studies over genres op het 

raakvlak van de klassieke en populaire muziek. Laure Schnapper (2010) schrijft 

bijvoorbeeld dat de romance in het begin van de negentiende eeuw voorzag in een 

behoefte aan een vorm van muziektheater of kameropera in de salon. Verder betoogt ze 

dat toen rond 1840 de romance uit het muzieklandschap verdween, de plaats ervan werd 

ingenomen door twee genres: de mélodie, het Franse kunstlied, en het chanson, het 

populaire lied. Ze concludeert: 'La rupture entre art savant et art populaire est 

consommée', suggererend dat de romance tot aan die breuk beide rollen kon vervullen: 

die van populaire en van geleerde kunst.69

In zijn artikel 'Hearts for sale. The French romance and the sexual traffic of 

musical mimicry' (2011) zet William Cheng een visie op de romance uiteen die 

gebaseerd is op ideeën uit de New Musicology: hij demonstreert onder meer dat het 

genre rond 1830 werd gekenschetst als een genre voor vrouwen, maar ook als een 

vrouwelijk genre, doordat er eigenschappen aan werden toegedicht die ook wenselijk 

waren in vrouwen: eenvoud, bescheidenheid, pretentieloosheid en de afwezigheid van 

ambitie. Ook laat hij zien, aan de hand van liederen van Loïsa Puget (op teksten van 

haar man Gustave Lemoine), dat romances doorgaans conventionele waarden over de 

rollen van mannen en vrouwen uitdragen. Hij ontkracht niettemin het idee dat romances 

vooral door vrouwen zouden zijn gecomponeerd: de meeste dichters en componisten 

waren mannen, alsmede een groot deel van de uitvoerenden.70 Het zijn de mannen, 

schrijft hij, die de romance inzetten om eraan te verdienen: 'In their endeavors to pen 

marketable songs, hundreds of men capitalized upon poetic and aesthetic idioms that 

contemporary writers explicitly appraised as feminine.'71 

In het artikel beantwoordt hij echter maar ten dele de kwestie waar de enorme 

vraag naar romances vandaan kwam waarvan de mannen blijkbaar profiteerden: hij 

plaatst deze vooral in de opkomst vanaf 1830 van de middenklasse, de burgerij, die 

graag deelnam aan cultuur: 'The pursuit of prestige was a leading concern of the July 

69 Schnapper 2010, pp. 3-20.
70 Cheng 2011, pp. 34-71.
71 Cheng 2011, p. 35.
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Monarchy’s newly empowered bourgeoisie.'72 In de romance vond deze groep een 

betrekkelijk eenvoudig en toegankelijk genre, met een (vermeend) puur en nationaal 

Frans karakter.

Een ander mogelijk antwoord is wellicht te vinden in een van de teksten waar 

Cheng zich op baseert: Lawrence Kramers Franz Schubert. Sexuality, subjectivity, song 

uit 1998.73 Dit werk gaat weliswaar over Schuberts liedoeuvre, maar Kramers uitspraken 

zijn tot op zekere hoogte ook toepasbaar op de romance. Kramer beschrijft – op basis 

van ideeën van Foucault over de maatschappij die discipline uitoefent, en het individu 

dat deze internaliseert, hoe een van de kenmerken van de romantiek is dat  bepaalde 

afwijkingen van de maatschappelijke norm worden getolereerd, om de mogelijkheid tot 

individualisme te behouden. Schubert verwezenlijkt volgens Kramer in zijn liedoeuvre 

dat afwijken van de norm, door een verzameling personages te scheppen die de 

uitvoerenden de kans biedt tijdelijk een andere identiteit aan te nemen, om hiermee te 

ontsnappen aan de restricties van de samenleving. Het idee dat een lied dient voor 

escapisme, rollenspel en mimicry is zeker relevant voor de romance: het Frankrijk van 

de vroege negentiende eeuw was een restrictieve samenleving, met steeds veranderende 

regimes en regels. Hierin bood het genre aan mannen de kans om een als vrouwelijk 

getypeerd genre te beoefenen, en aan vrouwen om te experimenteren met nieuwe rollen 

en attitudes, als componiste of als uitvoerende.

72 Cheng 2011, p. 36.
73 Kramer 1998, pp. 1-6.
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2 Biografie

2.1 1776-1802: Afkomst, jeugd en huwelijk

Pauline Duchambge (1776-1858) werd geboren in Straatsburg,74 waar ze op 7 oktober 

1776 werd gedoopt als Marie-Barbe Charlotte Antoinette Pauline de Montet, in de 

parochiekerk van Saint-Pierre-le-Jeune.75 Ze was de dochter van Charles François 

chevalier de Montet, général de brigade, en Marie Françoise du Buc.76 Beide ouders 

kwamen uit adellijke families die veel beroepsmilitairen en koloniale ambtenaren 

leverden.77 Over het leven of de afkomst van Paulines vader is niet veel bekend, maar 

haar moeder was de dochter van een bestuurder en voormalig 'député' van Martinique, 

Jules-Antoine Dubuc du Ferret. Als kind zou Pauline met haar ouders in de kolonie 

Martinique hebben gewoond. Ze kreeg haar opvoeding echter in een Frans klooster, 

waar ze volgens Fétis pianolessen kreeg van Desormery.78 

Illustratie 2.1: Detail van de index van doopakten van 1776 van de parochie van 
Saint-Pierre-le-Jeune in Straatsburg.

74 De naam Duchambge wordt uitgesproken als 'Duchange' en soms ook zo gespeld. Volgens Fétis 
(Fétis 1862, pp. 66-67) werd ze geboren in 1778 in Martinique, maar dat moet een vergissing of 
mystificatie zijn. 

75 De achternaam wordt soms gespeld als 'de Monté'. Paulines moeder en de peetvader waren niet 
aanwezig bij de doop. 

76 Spellingsvarianten zijn 'Dubuc' en 'Dubusc'.
77 Du Chambge de Liessart 1855, p. 44.
78 Fétis 1836, p. 294. Er waren twee musici die zo heetten. Hier gaat het waarschijnlijk om Léopold-

Bastien Desormery (ca.1740-ca.1810), een componist van enkele succesvolle opera's. Zijn Myrtil et  
Lycoris uit 1777 kende 63 voorstellingen in Parijs.
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Illustratie 2.2: Het kasteel La Roche in Ollainville, op een twintigste-eeuwse 
ansichtkaart.

Toen in 1789 de Franse Revolutie uitbrak, was Pauline dertien jaar oud. Ze had twee of 

meer zusters, van wie ze later het overlijden zou melden in brieven uit 1846 en 1851.79 

In 1792, het jaar van het einde van de monarchie en het begin van de eerste republiek, 

werd ze op zestienjarige leeftijd uit het klooster gehaald om weer bij haar ouders te gaan 

wonen. De familie was toen gevestigd op het kasteel La Roche in Ollainville (Loire), 

dat in 1780 was gekocht door haar grootvader Dubuc du Ferret.80 Hier woonden ook 

Paulines oom, generaal en deputé baron Pierre-Joseph du Chambge d'Elbhecq met zijn 

vrouw Marie-Anne du Buc (de zuster van Paulines moeder) en hun kinderen.81 

Volgens verschillende bronnen bestond er al vanaf de tijd die Pauline doorbracht 

in Martinique een vriendschap met Joséphine Tascher (1763-1814), die later Joséphine 

de Beauharnais zou worden en nog later de vrouw van Napoléon Bonaparte. Joséphine 

zou met Pauline bevriend zijn gebleven en haar in latere jaren financiële hulp en 

cadeaus hebben gegeven.82 

Op 9 augustus 1796, de 22ste Thermidor van het jaar IV volgens de 

revolutionaire kalender, trouwde Pauline de Montet op twintigjarige leeftijd met haar 

volle neef Auguste Adolphe Philibert Gustave Maximilien Désiré du Chambge, geboren 

in 1775. Hij was chevalier en – vanaf 1793 – baron du Chambge d'Elbhecq. Desiré du 

79 Mahé 1976, p. 8 en Lafond 1910, p. 268.
80 Solovieff 1995.
81 Du Chambge de Liessart 1855 p. 42. 'Député' betekent in dit geval afgevaardigde in de États-

Généraux van 1789.
82 Boyer d'Agen 1931, p. 83.
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Chambge – zoals hij bekend stond – was, tot diens overlijden, aide-de-camp geweest 

van zijn vader, de eerder genoemde generaal en politicus baron Pierre-Joseph du 

Chambge d'Elbhecq (1733-1793).83 Waarschijnlijk musiceerden Pauline en haar man 

samen: de Bibliothèque Nationale de France heeft een partituur met sonates voor 

klavecimbel of pianoforte en viool van Dussek, afkomstig uit het bezit van 'Philibert' en 

Pauline Duchambge. Het echtpaar du Chambge kreeg twee kinderen: eerst Charles-

Édouard, die op vijfjarige leeftijd overleed, en in 1799 Marie-Clémentine. In de jaren 

dat ze getrouwd waren, woonden ze waarschijnlijk in Duinkerken en Antwerpen. 

Vermoedelijk rond 1802 overleden beide ouders van Pauline Duchambge.

Er bevindt zich in het museum van Versailles een levensgroot portret van haar, 

geschilderd door Robert Lefèvre (1755-1830), vooral bekend om zijn portretten van 

Napoléon Bonaparte en diens entourage. Het schilderij toont Duchambge in een zwarte 

jurk met een witte kanten kraag en een hoge taille, met een wit mutsje op en met in haar 

handen een gitaar. Naast haar staat op een tafel een partituur van een lied met – zo te 

zien – gitaarbegeleiding. De gitaar lijkt op gitaren van de instrumentenbouwer Lambert 

uit het einde van de achttiende eeuw. Het instrument is, te zien aan de kop, een 

achttiende-eeuwse vijfkorige 'barokgitaar' die is geconverteerd tot een zessnarige 

'romantische' gitaar. Het aanpassen van gitaren van vijfkorig naar zessnarig was niet 

ongebruikelijk tussen 1790 en 1810. Wanneer het schilderij precies is gemaakt is niet 

bekend, maar de kledingstijl en het type gitaar suggereren een datum tussen 1800 en 

1810.

83 Lainé 1843, p. 17.
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Illustratie 2.3: Het portret van Pauline Duchambge van Robert 
Lefèvre (1755-1830).

2.2 1802-1822: Studie en vriendschappen

Ergens tussen 1800 en 1803 nam Pauline Duchambge het initiatief tot een 

echtscheiding. De reden daarvoor was, volgens Fétis, het feit dat haar man 'ne la rendit 

point heureuse'.84 Ook wordt echtgenoot Désiré du Chambge achteraf omschreven als 

'volage'.85 Vanaf het jaar 1792 was het overigens in Frankrijk eenvoudiger geworden te 

scheiden zonder aantoonbare schuld van een van de echtelieden, en werd het mogelijk 

om als vrouw een echtscheiding aan te vragen. Veel vrouwen maakten hier gebruik van. 

In 1803 werd deze verruiming van de wetgeving grotendeels ongedaan gemaakt.86 

Désiré du Chambge verzette zich tegen de scheiding met het argument dat zijn vrouw 

volgens hem geen recht had om deze aan te vragen. Door de genoemde veranderingen in 

de wetgeving sleepte de formele kant van de scheiding zich jarenlang voort. Er is 

84 Fétis 1862, pp. 66-67.
85 Desbordes-Valmore 1921, p. 204.
86 Letzter en Adelson 2001, p. 20.
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documentatie van een hoger beroep in 1803 of 1804 in Brussel, en er heeft daarna nog 

een cassatie plaatsgevonden.87 De scheiding werd pas definitief in 1807.88 

Pauline behield na de scheiding de naam van du Chambge, door haar doorgaans 

gespeld als Duchambge. Zolang haar man leefde, ontving ze alimentatie. Zeer 

waarschijnlijk is haar dochter Marie-Clémentine bij de scheiding toegewezen aan de 

vader, en opmerkelijk genoeg maakt noch Duchambge noch haar vriendenkring in de 

bewaard gebleven brieven gewag van haar. Volgens Ambrière hield de familie du 

Chambge Marie-Clémentine zorgvuldig weg bij haar moeder.89 

Na haar scheiding vestigde Pauline Duchambge zich in Parijs en leefde van haar 

alimentatie en van inkomsten uit familiebezittingen in Martinique.90 Ze knoopte in deze 

tijd vriendschappen aan met dichters, schilders en componisten. Ze studeerde piano bij 

Jan Ladislav Dussek (1760-1812). Luigi Cherubini (1760-1842) componeerde enkele 

werken voor haar; welke dat zijn, is niet bekend.

Illustratie 2.4: Pianist en componist Jan Ladislav Dussek. 
Portret door Wilhelm Arndt, ca. 1800.

Duchambge was vanaf ongeveer 1803 bevriend met Thérésa de Cabarrus (1772-1835), 

87 Collection de jugements 1804, pp. 333-334.
88 Ambrière 1987, p. 298.
89 Ambrière 1987, p. 298.
90 Fétis 1862, pp. 66-67.
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die later Mme Tallien en nog later Princesse de Chimay zou heten.91 Deze bekende 

society-schoonheid was eerst getrouwd met de Marquis de Fontenay, daarna met Jean-

Lambert Tallien, van wie ze op haar verzoek scheidde in 1802. Ze was bevriend met 

Joséphine de Beauharnais en Napoléon, kleedde zich gewaagd, maar had ook een 

reputatie van sociale betrokkenheid en liberale opvattingen. Ze trouwde voor de derde 

maal in 1805, met de Comte de Caraman die later de titel 'Prince de Chimay' erfde. Met 

hem bleef ze getrouwd en kreeg ze drie kinderen, naast de vijf die ze al had. Op het 

kasteel van Chimay verzamelde Thérésa in de zomers een kleine hofhouding om zich 

heen met vrienden en kunstenaars, onder wie Luigi Cherubini, Daniel-François-Esprit 

Auber (1782-1871) en Pauline Duchambge.92 Duchambge en Mme Tallien 

correspondeerden uitvoerig, maar van deze brieven zijn er maar weinig bewaard 

gebleven. 

Illustratie 2.5: Daniel Auber in ca. 1825, portret 
door Hortense Haudebourt-Lescot (1784–1845).

Illustratie 2.6: Luigi Cherubini in ca. 1820, portret 
door Jules Boilly.

Vanaf 1808 nam Duchambge als sopraan deel aan verschillende (huis)concerten in 

Chimay: ze zong in een ad hoc eerste uitvoering van het Kyrie van Cherubini voor drie 

stemmen en orkest, waarbij de Prince de Chimay de baspartij zong, Cherubini zelf die 

van de tenor en Auber de orkestpartij speelde op de piano.93 Later trad ze in het kleine 

theater van het kasteel van Chimay op als soliste in enkele vroege opera's van Auber, 

91 Ambrière 1987, p. 297.
92 Michaud 1844, pp. 131-136.
93 Denne-Baron 1861, p. 27.
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Julie uit 1811 en wellicht Jean de Couvain uit 1812.94 Ook is er een vermelding dat 

Duchambge er de sopraanpartij zong in een mis van Haydn.95 Men krijgt de indruk dat 

het kasteel van Chimay in de zomers fungeerde als een broedplaats voor componisten, 

en dat de jonge Auber zo de gelegenheid kreeg om ideeën voor opera's uit te proberen. 

Ook voor Duchambge kan het een soort informele muziekopleiding zijn geweest. Vanaf 

1815 behoorde Chimay tot het Koninkrijk der Nederlanden, wat het tot buitenland 

maakte vanuit een Frans perspectief en waardoor de connecties met het Parijse culturele 

leven wat losser werden. In 1828 waren Duchambge en de prinses echter zeker nog 

bevriend.96 De Princesse de Chimay overleed in 1835.

Illustratie 2.7: Madame Tallien, ca. 1806. Portret door Jean-
Bernard Duvivier (1762-1837)

Met Daniel Auber had Duchambge enige tijd een romantische relatie, die niet tot een 

huwelijk leidde, maar wel tot een levenslange vriendschap. De twee hielpen elkaar op 

het professionele vlak.97 Ze deelden veel vrienden en collega's: musici, dichters en 

zangers. In 180898 droeg Auber bijvoorbeeld een vioolconcert op aan Jacques Féréol 

94 Jouvin 1863, p. 194.
95 Jouvin 1870, p. 378.
96 Lafond 1910, p. 135.
97 Fétis 1862, pp. 66-67.
98 Schneider 2001b, Jouvin 1864, p. 11.
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Mazas (1782-1849), een bekende violist en componist, en in 1811 droeg Mazas op zijn 

beurt een Grande sonate pour le forte piano avec accompagnement de violon obligé op 

aan Duchambge.99 Tot de andere mensen met wie beiden werkten, behoorden de tenor 

Adolphe Nourrit (1802-1839), over wie later meer, en de librettist en dichter Eugène 

Scribe (1791-1861), die libretto's schreef voor de meeste van Aubers opera's en de tekst 

van minstens zeven liederen van Duchambge.

Duchambge werd door tijdgenoten beschouwd als een goede pianiste en een 

zangeres die expressief en met veel smaak zong. Fétis schreef over haar: '[Elle] 

possédait un talent fort remarquable sur le piano. Sa voix, quoique d'un volume peu 

considérable, était agréable, et elle chantait avec goût.'100 De schrijver Émile Barateau, 

die veel met Duchambge samenwerkte, schreef een beetje ironisch over haar zangkunst: 

'Mme Pauline Duchambge soupirait tout bas, bien bas, ses compositions.'101

In 1814 verloor Duchambge een deel van haar inkomen uit het bezit in 

Martinique; waarschijnlijk was dit het gevolg van een orkaan die in 1813 het eiland had 

getroffen en die duizenden slachtoffers had gemaakt.102 Ze begon haar composities te 

publiceren en meer muzieklessen te geven. In 1815 verschenen bij de uitgever Ignace 

Pleyel een romance met de naam 'Le départ', ook bekend als 'La brigantine', op tekst van 

Casimir Delavigne en een Quadrille de contredanses voor piano.103 In 1821 zag het duet 

'L'écho' op een tekst van Desbordes-Valmore het licht, met gitaarbegeleiding, in het 

tijdschrift Les muses lyriques.104 Componist en schrijver Paul Scudo, die veel later met 

haar sprak, beschreef haar eerste stappen als professioneel componiste als volgt:

Elle publia d'abord quelques morceaux pour le piano, et puis, excitée par ces besoins du coeur qui 

font les poëtes, elle composa ses premières mélodies, qu'elle allait offrir aux éditeurs avec cette 

gaucherie et cette pudeur d'une femme bien née qui craint qu'on ne découvre le secret de son 

inspiration.105 

Ze gaf daarnaast zang- en pianolessen 'autant que le lui permettait sa constitution 

délicate', zoals Fétis het formuleerde.106 Later werd in Le ménestrel haar stijl van 

lesgeven zo omschreven: 

99 In de Bibliothèque municipale de Lyon.
100 Fétis 1836, p. 346.
101 Barateau 1856b, p. 3.
102 Fétis 1862, p. 67.
103 Benton en Halley 1990, pp. 71, 75.
104 Fellinger 1986, p. 643.
105 Scudo 1850, pp. 368-369.
106 Fétis 1862, p. 67.
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Elle apprenait à ses élèves choisies comment chante une jeune fille qui n'aspire ni aux honneurs de 

l'art dramatique, ni à l'admiration passionnée et bruyante des grands salons ; elle leur apprenait à 

chanter simplement, pour le charme intime et pour le timide écho de la maison.107

Het suggereert dat, hoewel ze zelf steeds meer leefde van het componeren en het geven 

van muzieklessen, ze niet het doel had anderen voor een professionele carrière op te 

leiden. De beschrijving strookt ook met de ethiek van eenvoud en ongekunsteldheid die 

volgens auteurs als Thiébault en Romagnesi hoort bij het genre van de romance.

2.3 1822-1833: Composities, uitgaven, groeiende faam en connecties

Haar carrière als componiste was voor Duchambge ook deels noodzaak. In 1822 

overleed in Parijs Désiré du Chambge, die in 1814 nog te boek stond als trésorier en 

receveur général op Martinique. Hiermee kwam er een einde aan Duchambges 

alimentatie.108 In de Biblographie musicale van 1822 wordt weer een publicatie 

aangekondigd: Deux Thèmes variés pour le piano [...] Oeuvre 1re.109 Vanaf ongeveer 

1825 lijkt er een gestage stroom uitgaven op gang te komen. De vermelding 'Oeuvre 1re' 

is curieus, want Pleyel had in 1815 al enkele werken uitgegeven. Behalve dit werk 

hebben Duchambges composities geen opusnummers.  

107 Lovy 1858, p. 3.
108 Du Chambge de Liessart 1855, pp. 43-44. Duchambges dochter Marie-Clémentine trouwde in 

datzelfde jaar met de beroepsmilitair Benjamin-Pierre du Bos. Ze kregen drie kinderen.
109 Gardeton 1822, p. 186. 'Deux Thêmes variés pour le piano; par madame Duchambge. Oeuvre 1re. 6 

fr. Chez Leduc'.
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Illustratie 2.8: Pauline Duchambge ca. 1820. Portet door 
Alphonse Sarcy.

Er lijkt overigens een band te bestaan tussen Duchambge en de Pleyel-familie die zich 

niet beperkte tot het uitgeven van muziek. Ignace Pleyel (1757-1831), componist, 

uitgever, pianofabrikant en oud-leerling van Haydn, was van 1789 tot 1795 gevestigd in 

Straatsburg (met tussendoor een kort verblijf in Londen), en daarna in Parijs.110 Zijn 

zoon Camille Pleyel (1788-1855), geboren in Straatsburg, had net als Duchambge piano 

gestudeerd bij Desormery en Dussek en was vanaf 1815 een compagnon in zijn vaders 

bedrijf.111 Hij had zowel talent voor zaken als voor de piano. Rond 1824 droeg Camille 

Pleyel een compositie aan Duchambge op, een virtuoze Caprice voor piano, gebaseerd 

op Duchambges romance 'Le matelot'. De firma Pleyel gaf tussen 1823 en 1834 circa 

130 romances van Duchambge uit en een aantal van haar composities voor piano solo. 

Van de romances verscheen behalve een versie voor zang en piano meestal ook een 

versie voor zang en gitaar, soms meteen, soms jaren later. In 1834 beëindigde Ignace 

Pleyel de uitgeversactiviteiten van de firma. De drukplaten werden verkocht aan een 

110 Benton 2001, p. 919.
111 Benton 2001, p. 922.
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aantal Parijse uitgevers.112 Duchambge publiceerde na 1834 bij verschillende andere 

uitgevers, zoals Meissonnier, Frey en Boieldieu.

2.4 De vriendschap met Marceline Desbordes-Valmore

Duchambge onderhield vriendschappen met vele schrijvers, musici en kunstenaars, 

onder wie de actrice en zangeres Julie Candeille-Simons (1767-1834), de dichter 

Auguste Brizeux (1803-1858), de schrijver Alfred de Vigny (1797-1863) en de actrice 

Marie Dorval (1798-1848). Voor de laatste trad Duchambge enige tijd op als een soort 

zaakwaarneemster: ze hield terwijl Dorval op tournee was in de provincie, een oogje op 

haar dochter Gabrielle. Ze fungeerde ook als vertrouwelinge en bemiddelaarster voor 

zowel Vigny als Dorval toen de twee enige jaren een affaire hadden.113 Haar 

belangrijkste vriendschap in artistieke maar ook persoonlijke zin was echter die met de 

actrice en dichteres Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859). Deze intense en 

levenslange band uitte zich in vele wederzijdse visites, brieven, gesprekken, het samen 

lezen van boeken en schrijven van liederen: Desbordes-Valmore schreef de tekst, 

Duchambge de muziek.114 Meer dan veertig liederen waren hiervan het resultaat. 

De achtergrond van de twee vrouwen was zeer verschillend. Terwijl Duchambge 

uit een welgesteld adellijk milieu afkomstig was, leefde Marceline Desbordes-Valmore 

het grootste deel van haar leven in armoede. Het is niet bekend hoe en wanneer de 

vriendschap van Desbordes-Valmores met Pauline Duchambge ontstond: mogelijk 

ontmoetten ze elkaar in de tijd dat Desbordes-Valmore aan de Brusselse Opera werkte 

en Duchambge regelmatig in Chimay kwam. De vroegst bekende connecties zijn het 

eerder genoemde duet 'L'écho' uit 1821, en een brief uit 1822 van Desbordes-Valmore 

aan Duchambge.115 In 1823 publiceerde Pleyel een lied met tekst van Desbordes-

Valmore en muziek van Duchambge, met de titel 'C'est elle', 'dédiée à l'auteur des 

paroles'.116 Hierna volgden door de jaren heen meer dan veertig liederen met muziek van 

Duchambge en teksten van Desbordes-Valmore, sommige op gedichten die nog niet 

waren uitgegeven. Desbordes-Valmore schreef verschillende gedichten voor en ook 

over Pauline Duchambge. 

112 Benton 1990 p. xx.
113 Dorval 1942, p. 92.
114 Sainte-Beuve 1870, pp. 180-198.
115 Ambrière 1987, p. 295.
116 Benton 1990, p. 70.
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Illustratie 2.9: Marceline Desbordes-Valmore, 
geschilderd door Martin Drolling.

Een ander opmerkelijk voortbrengsel van de vriendschap en samenwerking is dat de 

twee een aantal 'Konversationshefte' vol schreven met gedichten en aforismen. Deze 

manuscripten zijn bewaard gebleven in de bibliotheek van Douai en zijn maar voor een 

klein deel gepubliceerd. Ze bieden enig inzicht in de opvattingen van Duchambge en 

haar motivatie om te componeren. Zo schrijft Duchambge onder meer: 

Longtemps j’ai remercié la Providence de m’avoir donné assez d’intelligence pour comprendre 

l’esprit, le talent accordé aux autres. Mais, aujourd’hui, je me dis que je ne suis pas si bien traitée 

par elle que je pensais ; car, plus on comprend, plus on regrette de ne pouvoir atteindre le but 

désiré, celui de l’esprit, du talent qu’on admire. C’est comme celui qui, voulant arriver au haut 

d’une montagne, n’a pas de jambes pour la gravir...117

Vooral uit hun latere jaren zijn er veel brieven van Duchambge en Desbordes-Valmore 

beschikbaar. Ze gaan over gemeenschappelijke vrienden, kwalen, hun gezondheid, 

boeken, geld, kinderen, gedichten en actuele gebeurtenissen. De laatste brieven dateren 

van kort voor Duchambges overlijden.

117 Desbordes-Valmore 1921, p. 90.
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2.5 Werken opgedragen aan Duchambge en bijzondere teksten voor liederen

In 1825 droeg de componist Edouard Bruguière een lied aan Duchambge op: 'Il 

m'aimait tant, et cependant', met begeleiding voor harp of piano, uitgegeven bij Frey.118 

Ook de eerder genoemde en hoogst opmerkelijke schrijfster, actrice en zangeres Julie 

Candeille-Simons, een van de weinige vrouwen van haar generatie die er in slaagden 

een opera te componeren en deze uitgevoerd te krijgen, droeg liederen op aan 

Duchambge. Haar 'Rose d'amour' had de opdracht: 'C'est une rose d'amour dediée à une 

autre. Puissent mes essais en avoir la fraîcheur!'119 

In de jaren 1830 putte Duchambge de teksten voor haar liederen uit 

uiteenlopende en soms onverwachte bronnen. Zo componeerde ze rond 1830 een 

ballade met de titel 'Kitty Bell et Chatterton' op een tekst van Émile Deschamps, 

gebaseerd op personages uit het toneelstuk Chatterton van Alfred de Vigny.120 In 1831 

schreef markies Astolphe de Custine (1790-1857) een literaire brief annex reisverslag 

aan Duchambge uit Spanje, eindigend met een gedicht getiteld 'Adhémar'.121 Ook van 

dit gedicht maakte Duchambge een lied. De ultraroyalistische prins Jules de Polignac 

zou haar in de jaren 1830, terwijl hij gevangenzat in de citadel van Ham, een gedicht 

hebben gestuurd dat zij prompt op muziek zette en zo terugstuurde.122 In 1832, het jaar 

waarin het gedicht voor het eerst werd uitgegeven, schreef ze een lied op 'Jeune fille et 

jeune fleur' van François-René de Chateaubriand (1768-1848). In 1834 verscheen het 

duet 'Minuit', op een tekst van Célestin de Nanteuil (1813-1873), een beroemde graficus 

die vaak titelpagina's van romances illustreerde.123 

Duchambge slaagde er ook keer op keer in om gedichten van de beste en 

beroemdste dichters te verkrijgen, vaak waarschijnlijk al voordat ze waren uitgegeven. 

Hoe ze dat aanpakte, valt enigszins af te lezen aan een briefje dat ze schreef aan Jules de 

Rességuier (1788-1863) uit ca. 1832. Ze vraagt om een gedicht dat ze nog niet heeft 

gezien, maar waarover ze heeft gehoord via een wederzijdse vriendin. De toon is erg 

direct maar ook grappig:

Voulez-vous me prouver que vous m'aimez encore ? Delphine me dit que vous avez fait des 

paroles ravissantes susceptibles d'être mises en musique.124 Elle ajoute même qu'elle vous a dit : 

118 Journal général d'annonces 1825, p. 314.
119 Pougin 1883, p. 413.
120 Chronique 1835, p. 4. In dit toneelstuk speelde Marie Dorval met groot succes Kitty Bell.
121 Custine 1838, pp. 29-41.
122 D'Estrée 1896, p. 172.
123 Vapereau 1870, p. 1328.
124 'Delphine' is waarschijnlijk de schrijfster Delphine Gay (1804-1855), later Mme de Girardin. Zij 
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'Donnez lui [sic]'. Si vous m'aimez, envoyez-les-moi. Je vous jure de vous les renvoyer à l'instant, 

si je ne puis les mettre sous mes chants. 

Je vais voir si je suis encore dans le souvenir de votre coeur.

Pauline125

Dat Duchambge in deze tijd beroemd was en werd gezien als een nuttig contact blijkt 

uit een brief van Hector Berlioz aan Mme Horace Vernet uit 1832 waarin hij haar 

bedankt voor haar introductie bij Duchambge en een Mme Allard. Hij schrijft: '[...] ce 

que vous m'avez dit de ces deux dames me fait attacher beaucoup de prix à faire leur 

connaissance.'126 

2.6 De vriendschap met Adolphe Nourrit

Een andere vriendschap die ook sterk verbonden was met Duchambges carrière was die 

met de tenor Adolphe Nourrit (1802-1839) en zijn vrouw. Nourrit was een zeer 

succesvolle lied- en operazanger en een oud-leerling van Manuel del Pópulo García 

(1775-1832). Hij zong hoofdrollen in opera's van Rossini en Auber: zo was hij onder 

meer de eerste Masaniello in Aubers La muette de Portici in 1828 en de eerste Robert in 

Meyerbeers Robert le diable in 1831. Nourrit vertolkte hoofdrollen aan het Théâtre 

Italien, en trad op met sterren als Maria Malibran (1808-1836) en Giuditta Pasta (1797-

1865). Hij zong daarnaast met groot succes liedrecitals, met onder meer werk van 

Giacomo Meyerbeer, Giaochino Rossini, Albert Grisar, Franz Schubert en Pauline 

Duchambge. Er is bijvoorbeeld een vermelding in een Parijse krant van een 

benefietconcert in 1830 in Parijs van Nourrit en anderen waar hij een niet nader 

genoemde romance van Duchambge ten gehore bracht.127

voorzag Duchambge van veel teksten voor liederen.
125 Lafond 1910, p. 189.
126 Berlioz 1922, p. 99.
127 Journal des débats politiques et littéraires 1830, p. 1.
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Illustratie 2.10: Adolphe Nourrit in 1829. Lithografie 
van Vigneron.  

Nourrit had een grote passie voor het lied en was waarschijnlijk in 1832 de eerste zanger 

die liederen van Schubert uitvoerde in Parijs. Een tijdgenoot beschreef Nourrits 

kennismaking met Schuberts Erlkönig ('le Roi des Aulnes') waarin Franz Liszt een 

belangrijke rol speelde:

C'était chez un banquier hongrois, M. Dessauer, un ami de Liszt. L'artiste était au piano, et jouait 

le Roi des Aulnes, lorsque Nourrit entra. Double raison pour continuer. Nourrit était tout oreilles. A 

mesure que cette musique si dramatique le pénétrait, il manifestait une vive émotion; son visage 

s'illuminait. Le morceau terminé, il le redemanda. Liszt lui dit qu'il ferait bien mieux de le chanter. 

Nourrit s'excusait sur ce qu'il ne savait pas l'allemand. Liszt lui expliqua le sujet, et Nourrit 

consentit à vocaliser simplement le chant : ce qu'il fit avec l'expression d'un interprète inspiré ; 

longumque bibebat amorem. Il s'éprit dès lors d'une vive passion pour ces mélodies ; à sa 

demande, on en traduisit un certain nombre, et il s'en fit l'infatigable propagateur. 128 

Het is aantrekkelijk om te speculeren of Duchambge via Nourrit of op andere wijze in 

aanraking is gekomen met de liederen van Schubert en welke indruk deze op haar 

maakten, maar hierover is niets bekend.

128 Quicherat 1867, p. 32.
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Nourrit stond bekend om zijn lichte en flexibele stem en zijn virtuoos gebruik 

van de kopstem. Rond 1836 begon hij echter te twijfelen over zijn zangtechniek, mede 

door het succes van de tenor Gilbert Duprez, zijn concurrent bij de Opéra. Wat Duprez 

kon en Nourrit niet, was luide hoge tonen zingen met borststem. Nourrit reisde in 1837 

naar Italië om deze nieuwe, Italiaanse stijl te leren, maar beschouwde zijn terugkeer op 

het operapodium daarna niet als een succes. Hij pleegde zelfmoord in 1839 in Napels, 

op 37-jarige leeftijd.129 Nourrits loopbaan illustreert dat er zich in de vocale stijl van de 

negentiende eeuw een soort breuk aan het aftekenen was tussen het intelligent en 

expressief zingen enerzijds en het indrukwekkend en 'groot' zingen anderzijds. 

Over Nourrits stijl van zingen is veel geschreven. Fétis schreef over een 

geslaagde soirée musicale met een van zijn optredens:

Quelle force, quel entraînement, quelle persuasion dans le talent de ce jeune homme ! Qui ne se 

sent pénétré de l'émotion de sa voix ? Il porte dans son chant un sentiment profond, intime et de 

conviction. Il a délicieusement chanté une romance de Mme Duchambge, avec laquelle il a arraché 

des larmes à tous ceux qui l'ont entendu.130

Over Nourrits uitvoeringspraktijk van liederen, met name van Schubert, schrijft zijn 

biograaf Quicherat het volgende:

Il composait l'exécution de ces petits poëmes comme il composait une rôle : chacun formait un 

tout, empreint du même charactère, et chaque couplet reçevait une nuance finement saisie, de 

manière à satisfaire en même temps au naturel et à la loi de la variété. Il excellait à diversifier le 

retour des refrains.131

Dat Nourrit zo vaardig was in het interpreteren van kleine vormen als de romance en in 

het variëren van strofen maakte hem waarschijnlijk ook tot een ideale vertolker voor 

Duchambges romances. Quicherat schrijft over Nourrits voorkeur voor Duchambges 

composities:

Il avait adopté quelques romances, composées par Rossini, Meyerbeer, Albert Grisar, Panseron, 

Bruguière, Mlle Loïsa Puget. Il en est qu'il osa chanter sur les théâtres des départements. Mais c'est 

à celles de Mme Duchambge qu'il donna la préférence, et un pareil interprète contribua beaucoup à 

leur vogue. 132

129 Quicherat 1867, p. 416.
130 Quicherat 1867, p. 12.
131 Quicherat 1867, pp. 346-347.
132 Quicherat 1867, p. 347.
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Quicherat meende dat de uitvoeringen door Nourrit hebben bijgedragen aan 

Duchambges faam, en dat geloofde zij zelf ook, getuige haar uitspraken tegenover Paul 

Scudo:

J'ai composé mes romances avec mes larmes, [...] et c'est à Adolphe Nourrit que je dois leur 

popularité. Il se plaisait à les chanter, et son admirable talent leur prêtait un charme qui me 

surprenait et me ravissait moi-même. Nourrit était un véritable artiste qui mettait dans les actes de 

la vie la spontanéité délicate et généreuse qui caractérisait son talent.133

Toen Nourrit overleed, was Duchambge 'à moitié morte de ce dernier coup', zoals 

Desbordes-Valmore schreef.134

2.7 De vriendschap met Auguste Brizeux

De vriendschap van Duchambge met de Bretonse dichter Auguste Brizeux (1803-1858) 

was weer van een andere aard. Brizeux werd geboren in Lorient, Bretagne, en studeerde 

rechten in Parijs. Hij schreef gedichten en toneelstukken en maakte een vertaling van 

Dantes Divina commedia. Belangrijke thema's in zijn werk zijn zijn geboortestreek 

Bretagne, zijn reizen door Italië, de natuur en het katholicisme. Hoe of waar Brizeux en 

Duchambge elkaar ontmoetten, is niet bekend, maar Brizeux verbleef vanaf 1824 in 

Parijs, waar Duchambge woonde en werkte. Ze kenden elkaar in ieder geval in 1832, 

toen Brizeux vanuit Rome aan Alfred de Vigny schreef dat Duchambges liederen in 

Napels werden uitgevoerd: 'J'ai écrit à Mme Duchambge qui ne m'a point répondu. Elle 

apprendra avec plaisir que sa musique se chante à Naples.' 135

Er zijn brieven bewaard gebleven over en weer van Duchambge en Brizeux, uit 

de jaren 1840 en 1850. De toon hiervan is openhartig en soms emotioneel, ondanks het 

leeftijdsverschil. Duchambge volgde Brizeux' werk op de voet en waardeerde het zeer. 

Ook kwam Brizeux vaak ter sprake in de uitvoerige correspondentie tussen Marceline 

Desbordes-Valmore en Duchambge. De laatste zette minstens tien gedichten van 

Brizeux op muziek, waaronder 'Histoire d'Yvonnie', 'Les goélands' en 'La chanson du 

pays', ook bekend als 'Le jeune pâtre'. Ze koos uit zijn oeuvre vooral de door Bretagne 

geïnspireerde gedichten. Brizeux schreef op zijn beurt een gedicht voor en over 

Duchambge en Desbordes-Valmore:
133 Scudo 1850, p. 369.
134 D'Estrée 1902, pp. 81-82.
135 Dupuy 1912, p. 68.
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Je relis vos vers, Marceline,

Le coeur ému, les yeux en pleurs!

A cette douceur féminine

Qui nous console en ces malheurs,

Pauvre, j'adresse quelques fleurs

Les plus fraiches de ma colline. 

Détachez-en un églantine,

O vous sa compagne en douleurs,

Sous les mêmes sombres couleurs

Harpe plaintive et cristalline:

Le coeur ému, les yeux en pleurs,

Je relis vos chansons, Pauline!136

2.8 1833-1848: Betrokkenheid bij tijdschriften en verspreiding in Europa

In 1833 was Duchambge een van de oprichters van het muziektijdschrift Le ménestrel, 

samen met onder meer Adolphe Adam (1803-1856) en François-Henri Castil-Blaze 

(1784-1857).137 Er werd voor het nieuwe blad geadverteerd in de Journal des débats 

politiques et littéraires met een aantal auteursnamen waarvan de eerste die van 

Duchambge was, en de aanbeveling: 'Tous les auteurs sont actionnaires du Journal et 

ont un interêt direct à donner à l'entreprise leurs plus jolies productions.'138 Le ménestrel 

was in eerste instantie geheel gewijd aan de romance, en bestond steeds uit twee 

pagina's nieuwtjes en korte artikelen en een partituur van twee pagina's. Later kregen 

teksten de overhand. Tot ca. 1844 was het weekblad verkrijgbaar in een editie met 

pianobegeleiding, en een met gitaarbegeleiding. Het blad kende al snel ook een 

Duitstalige variant, waardoor Duchambes werk ook in Duitsland verspreid werd. Le 

ménestrel bleef bestaan tot en met 1940. 

In het jaar 1833 werd Duchambge vermeld onder de voornaamste componisten 

van Parijs als 'auteur de romances' in Annuaire des artistes français, een who-is-who 

van kunstenaars in Frankrijk.139 Zowel in 1833 als in 1835 publiceerde Duchambge 

liederen met gitaar-, piano- of harpbegeleiding in het tijdschrift voor jonge meisjes Le 

136 Brizeux 1855, p. 306.
137 Pseudoniem van François-Henri-Joseph Blaze (1784-1857).
138 Journal des débats politiques et littéraires 1834, p 4. Dit was een advertentie voor de tweede 

jaargang van Le ménestrel. Het demonstreert dat Duchambge net als vele andere negentiende-eeuwse 
componisten ook ondernemer was. 

139 Annuaire des artistes français 1833, p. 219.
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journal des jeunes personnes.140 Behalve muziek bevatte deze jaarlijkse uitgave 

verhalen, recepten en borduurpatronen. Duchambges naam werd in 1835 genoemd in 

een advertentie voor bladmuziek in een Londense krant.141 In 1839 verscheen er in 

Parijs een album van haar liederen met teksten van Frédéric de Courcy.142 In 1840 

vinden we haar naam in een advertentie van een muziekhandel in het Dagblad van 's-

Gravenhage143 en in een advertentie van een muziekhandel aan de Amsterdamse 

Kalverstraat in de Nieuwe Amsterdamsche Courant.144

2.9 Gérardine Landry en Clémentine du Bos

Tussen 1830 en 1840 adopteerde Pauline Duchambge Gérardine Landry, dochter van 

een hovenier van de Jardin des Plantes.145 Landry woonde bij Duchambge, leerde zingen 

en pianospelen, en werd later onderwijzeres.146 Duchambges eigen dochter, Clémentine, 

was echter waarschijnlijk ook niet helemaal uit haar moeders leven verdwenen. In de 

jaargang 1835 van het Journal des jeunes personnes vinden we namelijk behalve twee 

composities van Duchambge ook drie romances gecomponeerd door ene 'Clémentine du 

Bos'. Dit is bijna exact de naam van Duchambges dochter, die in 1822 getrouwd was 

met Benjamin-Pierre du Bos.147 Het is onmogelijk te bewijzen dat het hier Duchambges 

dochter betreft, maar het is denkbaar dat (Marie-)Clémentine du Bos, toen ongeveer 35 

jaar oud, in haar moeders artistieke voetsporen is getreden. Clémentine du Bos 

verschijnt weer als componiste van een romance in het Journal des jeunes personnes 

van 1844.148 Als Duchambge en du Bos inderdaad in hetzelfde tijdschrift in hetzelfde 

jaar publiceerden, is het aannemelijk dat de twee toch contact hadden. Behalve het 

Journal des jeunes personnes zijn daarvoor echter geen verdere aanwijzingen. We 

vinden later een 'Mme du Bos d'Elbhecq' terug als schrijfster van vier boeken,149 en als 

140 Journal des jeunes personnes 1833 en 1835.
141 'Vocal Italian, French and German music.' The morning post, 10 juli 1835, p. 2, kolom 2.
142 L'artiste 1839, p. 71.
143 'Omnibus musical.' Dagblad van 's-Gravenhage, 31 januari 1840, p. 4.
144 Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen handelsblad. 17 januari 1840, p. 4.
145 De spelling is Gérardine in de brieven van Desbordes-Valmore, en Géraldine in haar Oeuvres 

manuscrites (1921). Het is niet duidelijk wanneer ze precies is geboren en wanneer ze bij Duchambge 
introk. 

146 Desbordes-Valmore 1921, pp. 205-212. Duchambge en haar vriend Auber waren peetouders van een 
van Gérardines vijf broers. Gérardines moeder was bevriend met Marceline Desbordes-Valmores 
dochter Ondine. Gérardine woonde jarenlang bij Duchambge. Desbordes-Valmores zoon Hippolyte 
bezocht hen vaak, al dan niet als boodschapper met briefjes van zijn moeder.

147 Journal des jeunes personnes 1835.
148 Journal des jeunes personnes 1844.
149 Lorentz 1867, p. 158.
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lid van de schrijversbond Société des Gens des Lettres.150 Het moet bij deze schrijfster, 

gezien haar ongewone naam, haast wel gaan om Duchambges dochter. 

2.10 Bladen voor de jeugd, concerten en een koorwerk

Het dagblad Journal des débats politiques et littéraires drukt in 1837 een verslag af van 

een concert in La Rochelle, waar, midden in een overladen programma van koren en 

opera-ouvertures, de bariton M. Géraldy twee liederen na elkaar zingt: 'Le vieillard, 

ballade de Schubert' en  'La pauvre vieille pleura, romance de Mme Duchambge'.151 

Wellicht gaat het bij het eerste lied om Schuberts opus 60, 'Greisengesang', voor bas. 

Van het lied van Duchambge, 'La pauvre vieille pleura' op tekst van Émile Barateau is 

een exemplaar bewaard gebleven in de British Library. Misschien heeft Géraldy de twee 

liederen gecombineerd vanwege de oude man en vrouw in de titels.

Er bestaat een prospectus uit 1839 waaruit blijkt dat de uitgever Léonard Boitel 

(1806-1855) een nieuw tijdschrift wilde beginnen met 'chants religieux, compositions 

pour le piano, romances et poésies diverses' voor de jeugd. Het zou tweewekelijks 

verschijnen, met bijdragen van Duchambge, Desbordes-Valmore en anderen. Van het 

blad zouden aparte edities komen voor meisjes, onder de naam La romance morale en 

voor jongens onder de naam Le romancier du jeune âge. De inhoud zou worden 

beoordeeld door 'quelques ecclésiastiques', op geschiktheid voor de jeugd.152 Behalve de 

prospectus is er geen spoor te vinden van het blad. 

In december 1840 gaf Duchambge, inmiddels 64 jaar oud, een concert in de 

Salle Herz in Parijs, waar een aantal musici werken van haarzelf, van Liszt en van 

Thalberg zongen en speelden. Het verslag van dit concert in Le ménestrel is een van de 

weinige inkijkjes in de uitvoeringspraktijk van haar liederen: er werkten zes 

verschillende (opera)zangers aan mee, en de combinatie van Duchambges werk met dat 

van Liszt en Thalberg is interessant. Het concert kreeg onder meer deze positieve 

recensie:

Mme Duchambge avait également réuni un public d'élite dans la salle Herz. La gracieuse Mme 

Thillon, Mlle Henry, MM. Gallay, Alard, Roger, Chaudesaigues, et un jeune pianiste qui a joué du 

Listz [sic] et du Thalberg, ont dignement fait les honneurs de la matinée. Plusieurs compositions 

150 Roche 1874, p. 1. De Société des Gens des Lettres werd opgericht in 1838 en bestaat nog altijd.
151 Jean Géraldy, geboorte- en sterfjaar onbekend, was net als Nourrit een student van Manuel del Pópulo 

García. Mackinlay 1905, p. 93. 
152 La romance morale 1839.
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de Mme Duchambge ont fait plaisir. 153

Illustratie 2.11: Anna Thillon in kostuum als Irma in 
Aubers Le maçon uit 1825. Artiest onbekend.

Anna Thillon (1819-1903), Gustave-Hippolyte Roger (1815-1879) en Chaudesaigues 

waren bekende zangers.154 De dichter Ulrich Guttinguer (1787-1866), die Duchambge in 

het verleden geregeld had voorzien van teksten voor liederen en die bij het concert 

aanwezig was, schreef naar aanleiding ervan een gedicht waarin op kunstige wijze de 

titels van haar liederen 'L'ange gardien' en 'Le matelot' zijn verwerkt:

153 Nouvelles diverses 1840, p. 4. 
154 De voornaam van de (komische) zanger Chaudesaigues is onbekend.
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A madame Pauline Duchambge, en sortant de son concert.

6 décembre 1840

Merci des airs nouveaux aujourd'hui rappelés,

Que nous chantions au temps des amours envolés!

Ce sont de doux amis qu'on retrouve avec joie,

Et que, comme un parfum, le passé vous envoie.

[...]

Comme ce matelot a franchi la distance!

Au foyer de l'amour c'était notre romance.

Et cet ange gardien qui m'a si mal gardé, 

Il me semblait encore en être regardé!

[...]

Merci de ces doux chants, de ces charmantes voix,

De ces talents divins et meilleurs qu'autrefois;

[...]155

Eveneens in 1840 werd er melding gemaakt in La France littéraire dat 'Mme 

Duchambge prépare, dit-on, un album de huit romances', waarbij werd gesuggereerd dat 

ze al enige tijd niets gepubliceerd had.156 Het lijkt erop dat Duchambge na 1840 minder 

liederen uitgaf, al is duidelijk dat ze nog wel componeerde. We kennen in ieder geval uit 

die tijd de liederen 'Adieu jusqu'à demain' uit 1841 en 'La couronne', uitgegeven in 1844 

in L'illustration, journal universel.

In een brief uit 1842 aan Desbordes-Valmore omschreef Duchambge zichzelf als 

'une pauvre oubliée'.157 Uit brieven aan Brizeux uit 1843, 1844 en 1846 blijkt dat ze 

opnieuw bezig was om gedichten van hem op muziek te zetten, maar welke dat waren, 

is niet bekend.158 In 1848 componeerde ze een lied met een refrein voor koor, 'Chanson 

de l'atelier', op tekst van Émile Deschamps. Dit is een van de weinige werken van haar 

hand die voor een iets grotere bezetting zijn geschreven. Een anonieme auteur in Le 

ménestrel is zeer enthousiast over  het werk: 'La muse de la romance qui nous a donné 

tant de fraîches et suaves mélodies, n'avait jamais été mieux inspirée.' Het stuk zou in 

eigen beheer zijn uitgegeven, en het maakt nieuwsgierig omdat er niet zo veel werken 

van Duchambge bekend zijn van na 1840, en omdat dit het enig bekende werk is voor 

155 Guttinguer 1840, p. 397. 
156 Thierry 1840, p. 189.
157 Duchambge 1842.
158 Mahé 1976, pp. 75-83. 
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een grotere bezetting dan twee zangers met begeleiding. De compositie is echter – voor 

zover  bekend –  niet bewaard gebleven. De strekking van de tekst, geschreven in de 

'noble langage des vrais travailleurs', is dat 'le pain qu'on gagne est le meilleur'.159 

2.11 1848-1858: Ouderdom

Na 1845 werd Duchambges gezondheid slechter. De uitgave van liederen in eigen 

beheer werd onmogelijk doordat ze schulden had.160 Ze bleef echter lezen, componeren 

en corresponderen. In 1848 ontving ze een vriendelijk briefje van de schrijfster George 

Sand (1804-1876), als reactie op een eerdere brief van Duchambge aan Sand. Hoewel 

de twee gemeenschappelijke vrienden hadden zoals Alfred de Vigny en Marie Dorval en 

elkaars werk kenden, maakt het briefje duidelijk dat ze tot dan toe geen contact hadden 

gehad.161 Er is ook een brief uit 1851 van Duchambge aan haar oude vriend en 

tekstschrijver Jules de Rességuier waarin ze meldt dat een van haar zusters is overleden, 

en dat een ander familielid zich heeft misdragen in de koloniën.162 

In het Journal des débats politiques et littéraires van 7 januari 1853 vraagt 

Hector Berlioz zich af, bij het bespreken van de nieuw verschenen albums met 

romances, wat er toch is geworden van mevrouw Duchambge:

Pourquoi au milieu de cette foule bigarrée d'albums n'apercevons-nous plus le receuil de Mme 

Pauline Duchambge ? Ce doux et charmant esprit a-t-il cessé de produire ? Ses fleurs mélodiques 

pourtant étaient cueillies par le public avec un bien vif empressement. On se rappelle la vogue 

qu'obtinrent, il y a quelques années, L'ange gardien, Il m'attend et Le couvre-feu. Plusieurs des 

romances de Mme Duchambge ont même été illustrées par l'orchestration que de grands musiciens 

en ont faite. Deux d'entre elles figuraient dans la partition de La sylphide de notre pauvre ami 

Schneitzhoeffer.163

Opmerkelijk aan dit citaat is dat Berlioz zich Duchambge nog goed herinnert in 1853, 

dat hij onderscheid maakt tussen Duchambge en grote musici zoals blijkbaar 

Schneitzhoeffer, maar vooral dat er twee romances van Duchambge zijn verwerkt in de 

balletmuziek van La sylphide.164 Het maakt ook nieuwsgierig welke werken van haar 

159 Nouvelles diverses 1848, p. 3.
160 Desbordes-Valmore 1921, p. 207.
161 Marix-Spire 1954, p. 263.
162 Lafond 1910, p. 267.
163 Berlioz 1853, p. 2.
164 De eerste versie van La sylphide ging in première in 1832 met muziek van Jean Schneitzhoeffer 

(1785-1852) en een libretto van Adolphe Nourrit.
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nog meer door anderen zijn georkestreerd.165

Uit brieven blijkt ook dat Duchambge in 1856 met Desbordes-Valmore over 

Plato van gedachten wisselde en in 1857 op zoek was naar een tekst van Vergilius.166 

Dat ze zeker tot in 1857, toen ze tachtig was, actief componeerde, is te lezen in een brief 

van Desbordes-Valmore aan Duchambge van dat jaar, waarin ze een gedicht meestuurt 

met de wens dat Duchambge dit op muziek zet: 

Je joins la pauvre preuve de mon souvenir toujours plein de toi. Ce ne sont vraiment pas des vers. 

Tâche d'en faire de la musique.167  

Zoals eerder gezegd liet Gustave Flaubert in zijn Madame Bovary uit 1856 de 

jonge klerk Léon Dupuis Duchambges 'L'ange gardien' zingen. Haar muziek was dus 

nog altijd enigszins bekend. 

Duchambge overleed op 23 april 1858 op 81-jarige leeftijd. Ze woonde op dat 

moment in de rue Bréda bij de familie van Gérardine Landry.168 Er vond kort na haar 

dood een openbare verkoop plaats van haar bezittingen. Daaronder waren composities 

van haar hand, handschriften van Cherubini, andere partituren, meubels, kleding, twee 

tafelpiano's waarvan één van Pleyel en één van Petzold, en circa achthonderd boeken 

van onder meer Scott, Shakespeare, Schiller, Rousseau, Sainte-Beuve, Vigny, Hugo, 

Lamartine en Chateaubriand.169 Boeken van Brizeux en Desbordes-Valmore die er 

moeten zijn geweest komen niet voor in de lijst. Le ménestrel meldde haar overlijden in 

de aflevering van 30 mei 1858 en wijdde op 6 juni van dat jaar een necrologie aan haar:

Le vingt-troisième jour du dernier mois d'avril est morte en grand silence une aimable femme, 

d'une grâce infinie et d'un charmant talent, Mme la baronne Du Chambge, et pas une voix de cette 

ingrate génération n'a signalé cette vie abandonnée à toutes les honnêtes rêveries, cette mort ferme 

et courageuse !

Mme Pauline Du Chambge avait été riche ; elle était pauvre ! Elle appartenait à une 

famille noble de Martinique ; elle avait vingt ans quand elle perdit son père, sa mère et sa fortune. 

Heureuse encore d'appeler à son aide un talent plein de grâce et ce grand art de bien chanter qu'elle 

enseignait avec tant d'esprit et de charme. [...]

Toute pauvre qu'elle était, Mme Pauline Du Chambge entassait dans son logis bien tenu et 

165 Er zijn wel meerdere variatiereeksen bekend over thema's van Duchambge, zoals bijvoorbeeld van 
ene Camus over 'Le bouquet de bal', en van Henry Karr (1784-1842) over 'La violette'. Beide 
bevinden zich in de Bibliothèque Nationale de France.

166 Desbordes-Valmore 1924, pp. 2, 297.
167 Desbordes-Valmore 1924, pp. 2, 304.
168 Desbordes-Valmore 1921, p. 205.
169 Desbordes-Valmore 1921, pp. 104-106.
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qui sentait sa femme élégante, un tas de petits trésors qui lui faisaient croire à la fortune, et mieux 

encore, à l'amitié. [...]

Tout Paris a chanté et fredonné Le matelot, Le bouquet du bal, Le retour en Bretagne, Le 

couvre-feu, L'ange-gardien, Le rêve du mousse, Le jeune pâtre, La brigantine [...] La plupart de 

ses inspirations portaient un cachet doux, gracieux, élégiaque, qui s'harmonisait parfaitament avec 

sa nature de femme.170

Daniel Auber en Gérardine Landry brachten een aantal composities van 

Duchambge onder in de bibliotheek van het Conservatoire in Parijs, waar Auber 

inmiddels directeur was.171 Marceline Desbordes-Valmore overleed een jaar na haar 

vriendin. Duchambges dochter Clémentine du Bos d'Elbhecq leefde tot 1899 en stierf op 

honderdjarige leeftijd.172 Ze liet kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen na. In 

het begin van de twintigste eeuw sprak Gérardine Landry als oude dame met 

verschillende journalisten, die vooral geïnteresseerd waren in haar herinneringen aan 

Desbordes-Valmore. Ze toonde hun portretten, partituren en manuscripten van 

Duchambge en Desbordes-Valmore, en een halsketting die Duchambge zou hebben 

gekregen van Joséphine de Beauharnais.173

170 Lovy 1858, p. 3.
171 Boyer d'Agen 1931, p. 83.
172 Overlijdensbericht 'Madame Benjamin Du Bos' 1899.
173 Desbordes-Valmore 1921, p. 211.
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3 Duchambge en de dichters

3.1 Inleiding

Uit Duchambges brieven en uit de inventaris van haar bezittingen bij haar overlijden 

blijkt dat ze een gretig lezeres van boeken en tijdschriften was en op de hoogte van het 

werk van zeer veel dichters. Ze had een groot netwerk van bevriende schrijvers, die 

weer nieuwe auteurs onder haar aandacht brachten. In haar brieven deed ze enkele 

uitspraken over de keuze van de gedichten voor haar liederen; verder kan men uit 

Duchambges voorkeur voor bepaalde dichters en gedichten een indruk krijgen van haar 

esthetische criteria.174 De voornaamste uitspraken in haar brieven over de geschiktheid 

van gedichten voor een muzikale zetting zijn de volgende. In een ongedateerde brief aan 

Brizeux schrijft ze: 

J'ai doucement passée ma soirée à copier le Rossignol et l'Artisane. Comme c'est charmant! C'est 

si doux, si pur, si noble de pensée!... Cela me fait de la bonne musique dans l'âme. Aussi je vous 

chante souvent en moi-même.175 

De muziek komt min of meer vanzelf omdat ze de gedichten zo charmant vindt, 'zo lief, 

zo puur en zo nobel van gedachte'. In een andere brief aan Brizeux, uit 1853, legt ze 

hem uit waarom ze een gedicht van zijn hand zo waardeert, weer met de nadruk op de 

echtheid: ze noemt het 'simple comme la vérité'.

Vous ne comprenez pas assez que ce petit poème est ravissant. Les auteurs sont ou trop vaniteux 

ou trop modestes. Ces derniers doivent alors s'en rapporter aux vrais amis et c'est pourquoi, moi, je 

viens vous dire que c'est un vrai chef-d'oeuvre ; je l'ai relu trois fois de suite ; tout y est intéressant, 

simple comme la vérité. Le sermon du curé est adorable, les détails d'intérieur touchants. Enfin, 

c'est charmant d'un bout à l'autre. Je suis très fière de la mélancolie calme.176

In een wat afstandelijker brief uit 1832 aan een jonge dichter genaamd Lesage schrijft 

ze: 

174 Naast esthetische overwegingen kunnen overwegingen van commerciële of strategische aard – wat 
werd goed verkocht? – natuurlijk hebben meegespeeld.

175 Lecigne 1898, pp. 252-253. Ongedateerde brief, maar waarschijnlijk laat: 'Le rossignol' verscheen in 
Histoires poétiques uit 1855. Het is natuurlijk mogelijk dat Duchambge al voor die tijd een 
manuscript van het gedicht had. 

176 Lecigne 1898, p. 253.
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Les romances que monsieur votre père a bien voulu me remettre de votre part me feront trouver 

quelques chants, j'en suis sûre, mais laissez moi un peu de latitude, cela me viendra, sans le 

chercher, et si je m'obstine, ça sera mauvais  – je connais ma faible lyre, elle a ses caprices, et je 

me résigne à lui céder – ne croyez pas que ça soit une défaite...  non, je sais que j[e] ferai ces 

romances, et aussitôt je vous en instruirai. En attendant, travaillez toujours – attachez-vous à être 

simple, c'est mieux pour la musique.177

Ze betoogt hier, op vergelijkbare wijze als in de eerder genoemde brief aan Brizeux, dat 

de gedichten zelf hun melodieën vinden. Met een beetje speelruimte komt 'het', de juiste 

muziek, tot haar zonder dat ze hoeft te zoeken. Ze adviseert de dichter om eenvoudig te 

dichten, want dat is beter voor de muziek. 

Een indruk hoe Duchambge met haar dichters samenwerkte, krijgen we uit 

diverse brieven. Soms kreeg ze gedichten ongevraagd toegestuurd, andere keren zette ze 

een gedicht op muziek omdat ze het bijzonder waardeerde en bracht ze pas daarna de 

dichter op de hoogte, of diens vrouw, zoals blijkt uit een brief aan aan Adèle Foucher, 

Mme Victor Hugo: 

Vous n'êtes pas de celles qui s'en vont dédaignant mon élan de coeur, et d'enthousiasme –  plus que 

jamais j'admire, j'aime monsieur Victor Hugo, et je n'ai pu repousser une faible inspiration 

musicale, qui depuis peu de jours est venue se mêler à les paroles ravissantes que [j'ai] relu et relu 

sans cesse.178

Het gebruik van gedichten was niet altijd zonder problemen. Uit een brief van 

Duchambge aan Auguste Brizeux uit 1843 blijkt dat hij zijn naam niet aan haar zetting 

van 'Chanson du pays' wilde verbinden, maar wel aan die van Berlioz. Duchambge was 

furieus:179

Je suis dans une affreuse fureur contre vous ! Vous prétendez que je ne dois pas mettre votre nom 

sur les paroles dont j'ai fait la musique. Je me résigne à votre volonté, j'y mets une scrupule de 

conscience de moi seule connu[e], qui me coûte beaucoup, je vous assure ; et voilà qu'hier au coin 

d'une rue, je vois affiché en grosses lettres : Concert de M. Berlioz, un air breton sur des paroles de 

Marie de M. Brizieux [sic]. J'ai été en fureur, et je le suis encore.180

Soms werd ze getipt door een vriendin dat iemand een goed gedicht had geschreven, en 

177 Amsterdam, Universiteitsbibliotheek 1832.
178 Boyer d'Agen 1931, p. 80. 
179 Dit betreft Berlioz' 'Le jeune pâtre breton' uit 1832.
180 Mahé 1976, p. 77. Dit is een brief uit 22 december 1843.
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vroeg ze de desbetreffende auteur om haar het werk te sturen, zoals in de brief aan Jules 

de Rességuier, geciteerd in hoofdstuk 2.5. Verschillende bronnen melden dat ze 

gemakkelijk en snel componeerde: '[…] le lendemain du jour où j'ai reçu vos trois 

amours, Les écoliers était mis en musique [...]' schrijft ze in een ongedateerd briefje aan 

(waarschijnlijk) de dichter Émile Deschamps.181 

In dit hoofdstuk zullen van de acht voor Duchambge belangrijkste dichters kort 

het leven en werk worden geschetst, met de invloeden die ze ondergingen en het 

netwerk van collega's, vrienden en andere connecties waar ze zich in bewogen. De 

gedichten zelf worden in meer detail bekeken in hoofdstuk 4, dat een aantal analyses 

van liederen bevat met teksten van de auteurs uit dit hoofdstuk.

3.2 Marceline Desbordes-Valmore

Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859) was de dichteres met wie Duchambge het 

meest samenwerkte. Enerzijds waren ze een hechte twee-eenheid, schreven samen, 

hadden dezelfde vrienden en inspireerden elkaar. Anderzijds is het contrast groot tussen 

hun respectievelijke achtergronden en levensloop. Het is bijna alsof ze eenzelfde traject 

in het leven in tegengestelde richting aflegden: Desbordes-Valmore was als kind al een 

professionele artieste en kostwinner en bereikte met grote inspanning een getrouwd en 

burgerlijk bestaan. Duchambge begon haar volwassen leven als traditionele getrouwde 

vrouw en eindigde juist als professioneel componiste en muzieklerares. Misschien was 

Desbordes-Valmore voor Duchambge een contactpersoon om andere dichters te leren 

kennen, maar het omgekeerde is even waarschijnlijk.

181 Michigan, Special Collections Library z.d. De geadresseerde zou Deschamps kunnen zijn, omdat er 
een lied bestaat op zijn gedicht 'Les écoliers' (uit 1836). Wat bedoeld wordt met 'vos trois amours' is 
niet duidelijk. Er is een getuigenis van Gérardine Landry over het snelle componeren van Duchambge 
in Desbordes-Valmore 1921, p. 207.
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Illustratie 3.1: Marceline Desbordes-Valmore. Portret door 
Achille Devéria (1800-1857).

Marceline werd geboren in 1786 in Douai in Noord-Frankrijk als jongste van de acht 

kinderen van Marie-Cathérine-Joseph Lucas en Antoine-Félix-Joseph Desbordes. De 

laatste, een schilder van familiewapens en kerkdecoraties, ging failliet in 1790 toen de 

revolutie een einde maakte aan zijn broodwinning.182 De familie was arm en Marceline 

verdiende al op elfjarige leeftijd bij met optredens in verschillende theaters. Haar 

moeder nam haar in 1801 mee naar de kolonie Guadeloupe om een vermeend rijk 

familielid te bezoeken en hem om financiële hulp te vragen. Op Guadeloupe overleed de 

moeder echter aan gele koorts en Marceline reisde in 1802 op vijftienjarige leeftijd 

alleen op een vrachtschip terug naar Frankrijk. Ze hervatte haar werk in de theaters, 

waar ze rolletjes zong en speelde als ingénue en dugazon.183 Nadat ze was opgemerkt 

door de componist André Grétry kreeg ze van hem zanglessen. Ze werkte vanaf 

december 1804 aan de Opéra-Comique in Parijs.184 Ook bij de beroemde zanger en 

componist van romances Joseph-Dominique Fabry-Garat (1774- na 1837) studeerde ze 

zang. Ze heeft echter vanaf ongeveer 1806 niet meer in het openbaar willen of kunnen 

182 Bertrand 1973, p. 11.
183 'Ingénue': actrice die rollen speelt als naïef meisje. 'Dugazon': Franse term voor de ingénuerol in de 

opéra comique, meestal een lichte mezzosopraan. Genoemd naar de zangeres Louise-Rosalie 
Dugazon (1755-1821).

184 Bertrand 1973, p. 12.
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zingen en trad alleen nog op als actrice. Later schreef ze in een brief aan Sainte-Beuve 

over het stoppen met zingen en de gevolgen daarvan: 

À vingt ans, des peines profondes m'obligèrent de renoncer au chant, parce que ma voix me faisait 

pleurer ; mais la musique roulait dans ma tête malade, et une mesure toujours égale arrangeait mes 

idées, à l'insu de ma réflexion. Je fus forcée de les écrire, pour me délivrer de ce frappement 

fiévreux, et l'on me dit que c'était une élégie.185

Ze beschouwde het schrijven van gedichten dus als een activiteit die de plaats innam 

van zingen, en die er voor haar in psychologische zin aan verwant was.

Vanaf 1807 speelde ze aan het Théâtre de la Monnaie in Brussel. In datzelfde 

jaar werd haar eerste gedicht gepubliceerd, op een melodie van Joseph Henri Mees in 

Le journal hebdomadaire.186 Bij een van haar gedichten ('L'alouette') schreef Desbordes-

Valmore zelf de muziek. Ze speelde overigens ook piano en gitaar. In de jaren die 

volgden, bleef ze acteren en schreef ze daarnaast gedichten, sprookjes en novelles.

In 1817 trouwde Desbordes in Brussel met een acht jaar jongere collega, de 

acteur Prosper Lanchantin (1792-1881), bijgenaamd Valmore. Hierna ging ze door het 

leven als Marceline Desbordes-Valmore. Ze bleef acteren tot 1823. Haar man werkte als 

theatermanager en regisseur, en vanwege zijn werk wisselden ze van standplaats tussen 

Parijs, Lyon, Brussel, Rouen en zelfs even Milaan. Door dit reizende bestaan speelden 

veel vriendschappen en ook artistieke uitwisselingen zich af via haar brieven: ze 

correspondeerde met een indrukwekkend aantal mensen. Onder hen waren in hun tijd 

zeer succesvolle auteurs zoals Alexandre Dumas (1802-1870), die een voorwoord 

schreef voor haar bundel Les pleurs, en Victor Hugo, die haar schreef: 'Vous êtes la 

femme même, vous êtes la poésie même.'187 Haar goede vriend Auguste Brizeux 

typeerde haar als 'belle âme au timbre d'or'.188 

Desbordes-Valmore droeg in de bundel Pauvres fleurs uit 1839 twee gedichten 

op aan Duchambge. Deze suggereren dat gedeelde ervaringen zoals het verlies van 

kinderen en geliefden een belangrijke basis voor de vriendschap waren. Het eerste is 'À 

Pauline Duchambge'. Dit begint als volgt:

185 Pougin 1898, p. 83.
186 Bertrand 1973, p. 12.
187 Sainte-Beuve 1870, p. 244. 
188 Sainte-Beuve 1870, p. 243. 
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En ce temps-là, je montais dans ta chambre,

Causer une heure, et pleurer, et chanter;

Car nous chantions pour étourdir décembre:

Et puis nos pleurs coulaient de nous quitter.189

Het andere gedicht uit deze bundel draagt de titel 'À Pauline Duchambge. Elle voulait 

quitter le monde' en deelt mee dat er ooit sprake van was dat Duchambge het klooster in 

had willen gaan. Het begint als volgt:

Quand tu te ferais soeur grise,

Un bandeau blanc sur les yeux;

Quand d'une prière apprise

Tu tourmenterais les cieux;

Quand sur les pauvres penchée

Mouillant leurs cris de tes pleurs,

Par ta blessure cachée,

Tu sonderais leurs douleurs; [...]190

Verder is er een lang gedicht in de bundel Bouquets et prières uit 1843 met de titel 

'Prière pour mon amie', waarvan wordt aangenomen dat die vriendin Duchambge is.191 

Als dat zo is, geeft het de visie van Desbordes-Valmore op Duchambges leven en 

persoonlijkheid gedetailleerd weer. Het gedicht heeft de vorm van een gebed aan de 

maagd Maria ten gunste van een vriendin, en Desbordes-Valmore gebruikt onder meer 

de term 'une fée en exil' om Duchambge te beschrijven. Het eindigt met een oproep aan 

Maria om Duchambge een plek in de hemel te bezorgen, waar ze net als in Parijs piano 

kan spelen en zangles kan geven:

Mais, j'ose demander à vous, riche auprès Dieu,

Pour ce terrestre oiseau quelque céleste lieu

Où la flamme amollit la bise âcre et méchante,

Et laisse errer les doigts sur l'ivoire qui chante ;

Puis des lèvres d'enfants, qu'elle saurait former

A la langue d'en-haut, faite pour vous nommer!192

189 Desbordes-Valmore 1839, p. 55.
190 Desbordes-Valmore 1839, p. 72.
191 Bertrand 1973, p. 462.
192 Bertrand 1973, pp. 462-464.
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Desbordes-Valmore geeft in een brief aan haar man toe dat ze wel eens gebeurtenissen 

uit het leven van Duchambge heeft gebruikt als onderwerp voor gedichten, alsof ze 

haarzelf waren overkomen: 

Je peux te montrer des lettres de notre pauvre Pauline, qui ont servi de texte aux élégies dont 

j'avais, il est vrai, les éléments dans mon organisation. Les orages qu'elle me racontait, je les 

mettais en vers.193 

In 1848 kreeg Prosper Valmore eindelijk een vaste aanstelling, niet bij een theater maar 

aan de Bibliothèque Nationale in Parijs, waardoor de twee tot Desbordes-Valmores 

overlijden in 1859 betrekkelijk comfortabel in Parijs konden wonen. Paul Verlaine 

(1844-1896) nam haar later als enige vrouwelijke schrijver op in zijn bloemlezing Les 

poètes maudits van 1884. 

De toon van de meer dan veertig gedichten die Duchambge uit Desbordes-

Valmores oeuvre koos om op muziek te zetten is doorgaans persoonlijk en elegisch. 

Marceline dichtte altijd over onderwerpen die gerelateerd waren aan haar persoonlijke 

ervaring, dingen die haar waren overkomen of hadden kunnen overkomen. De gedichten 

gaan vaak over een onbereikbare geliefde zoals in 'Serais-tu seul?' of 'Le jardin de ma 

fenêtre' en onvervulde verlangens zoals in 'La sincère' en 'La jalouse'.194 Soms is het 

onderwerp het contrast tussen arm en rijk zoals in 'La walse et l'aumône', waarin een 

vrouw behangen met juwelen naar een bal gaat, terwijl een andere vrouw bedelt om een 

aalmoes. Soms gaan haar gedichten over kinderen, of beter gezegd, over moederliefde. 

Voorbeelden hiervan zijn 'L'oreiller d'une petite fille', een zoet gedicht over een klein 

biddend meisje dat haar lot vergelijkt met dat van arme weeskinderen, 'Le monastère' 

over een weesmeisje dat naar een klooster wordt gebracht en haar toekomst somber 

inziet, en 'Le rêve du mousse', over een scheepsjongen die bijna verdrinkt, maar wordt 

gered door de verschijning van zijn moeder.195

3.3 Émile Barateau

Émile Barateau (1792-1870) was afkomstig uit Bordeaux en studeerde rechten in Parijs. 

Hij werkte enige tijd als secretaris voor de politicus Jean-Baptiste Gay de Martignac 

(1778-1832), met wie hij in 1823 door Spanje reisde. Martignac zelf schreef ook; hij liet 

193 Desbordes-Valmore 1924-II, p. 97. Dit suggereert de mogelijkheid dat Duchambge misschien ooit 
haar eigen ervaringen zoals verwoord door Desbordes-Valmore heeft getoonzet. 

194 'Le jardin de ma fenêtre' is gebaseerd op het gedicht 'La fiancée du matelot' uit Pauvres fleurs.
195 'Le monastère' is gebaseerd op het gedicht 'La pauvre orpheline' uit Pauvres fleurs.
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enkele toneelstukken na. Barateau had in 1820 al een roman gepubliceerd, Georgine, 

waarin een romance voorkomt die door Romagnesi op muziek werd gezet. Vanaf 1830 

wijdde hij zich geheel aan het schrijven. Hij zou meer dan drieduizend gedichten 

hebben geschreven: 'de petits vers et des romances pour les éditeurs de musique. Il en a 

publié plus de trois mille, et il y en a, dit-on, huit cents en portefeuille.'196 Er zijn twee 

dichtbundels van hem bekend, Bagatelles (1831) en Bigarrures (1833), enkele romans, 

en een boek Les Torys et les Whigs ou Le parlement anglais en 1716. Barateaus 

gedichten werden op muziek gezet door onder meer Victor Massé, Auguste Panseron, 

Hippolyte Monpou, Gaetano Donizetti, Henri Berton en Auguste Andrade.

Pauline Duchambge componeerde minstens achttien liederen op teksten van 

Barateau. Het thema van veel van deze romances is de liefde, maar er zijn er ook die 

gaan over het lot van soldaten en de gevolgen van oorlog en verlies ('La fiancée du 

soldat', 'La pauvre vieille pleura'), vaak vanuit een vrouwelijk vertelperspectief. 

Sommige van de gedichten zijn erg luchtig ('C'est Pietro que j'aime', 'Il m'attend pour 

danser'). Vrij veel van zijn gedichten bevatten referenties aan muziek, en die worden 

door Duchambge aangegrepen om ze uit te beelden in haar zetting.

Uit zijn memoires in Le ménestrel krijgt men de indruk dat hij en Duchambge 

elkaar goed kenden. Barateau geeft verschillende anekdotes waarin Duchambge 

voorkomt. Een ervan betreft de componist Auber, die commentaar heeft op een romance 

van Barateau en Duchambge, 'Il m'attend pour danser':197

Le nom de M. Auber, que vous venez de prononcer, me remet en mémoire une toute petite 

anecdote qui me touche personnellement, et que je vous demande la permission de vous conter ; 

elle remonte à plus de vingt ans. A cette époque, j'écrivais beaucoup de paroles pour Mme Pauline 

Duchambge, qui les mettait en musique et leur donnait ainsi l'âme qui leur manquait. Mme 

Duchambge répétait souvent qu'elle composait ses romances avec ses larmes, et c'était vrai ; il y 

avait dans ses inspirations, dans ses mélodies, une douce rêverie, une continuelle plainte du coeur, 

sans qu'elles tombassent jamais dans la monotonie. Tout le monde se rappelle L'ange gardien, La 

séparation, La pauvre vieille pleura, et Penses-tu que ce soit aimer. Mme Duchambge réussissait 

aussi, mais peut-être d'une façon inférieure, dans ce que nous appelons la chansonnette ; son talent, 

plein d'élégance et de distinction, semblait se refuser à ces vives allures, qui côtoient trop souvent 

le vulgaire. 

Un jour, je lui confiai des paroles, ayant pour refrain : Il m'attend pour danser ; c'était 

1'histoire ou le roman d'une petite-fille qui court au bal, et qui recommande à sa bonne de la faire 

196 Vapereau 1870, pp. 98-99
197 Barateau 1856a, pp. 1-2. De romance van Duchambge op dit gedicht heet overigens 'Il m'attend pour 

valser'.
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bien belle. Cette chansonnette fut communiquée à M. Auber: 'Comment trouvez-vous ma 

musique ?' lui demanda Mme Duchambge. 'Charmante.' 'Et les paroles ?' lui demandai-je 

imprudemment. M. Auber, qui est la bienveillance et la politesse réunies, me répondit, 

complaisamment, tout aussitôt : 'Très bien... cependant, si vous me permettez une légère 

observation, je vous dirai que la petite fille grandit trop vite au troisième couplet.' En effet, dans le 

premier couplet elle était au biberon ; dans le second, elle jouait à la poupée ; et, dans le troisième, 

elle disait :

Plaçons, dans mon bouquet,

Cette rosé fanée, 

Rose qu'il m'a donnée,

Un soir, dans le bosquet.

O fleur qui m'es si chère,

Il te verra, j'espère !.....

La légère observation était très juste ... […] Je suivis le prudent conseil de M. Auber dont vous me 

parliez tout à l'heure ... ma petite fille n'alla pas au bal ... je retranchai le tout, me rappelant que : 

'Ce qu'on supprimait n'était pas sifflé ...'  Seulement je regrette, maintenant, de n'avoir pas étendu 

mes sacrifices ; j'aurais moins de péchés de jeunesse à me reprocher, et le public aussi.198

Barateau schrijft dat hij Duchambges chansonnettes minder sterk vindt dan haar 

romances. Hij neemt zichzelf echter ook niet al te serieus en erkent van harte de 

zwakheden in zijn gedicht, waar Auber trouwens een beter oog voor blijkt te hebben 

dan Duchambge. 

De samenwerking tussen Duchambge en Barateau was blijkbaar zo algemeen 

bekend dat er ook een satirische tekst over hen werd geschreven. In Paris chantant van 

1845 staat een artikel 'Le prince des trouvères' waarin een dichter, Myrtil Barboteau 

(met wie duidelijk Barateau wordt bedoeld), wordt afgeschilderd als een zelfingenomen 

veelschrijver die er een 'union mystique' op na hield met Pauline Duchambge. Ook 

maakt Fournier verschillende laatdunkende opmerkingen over Barateaus uiterlijk en de 

'infidélités multipliées de la volage madame Duchambge'. 

Duchambge zette minstens achttien gedichten van Barateau op muziek. Het 

eerder genoemde 'Il m'attend pour valser' verscheen bij Meissonnier tussen 1829 en 

1850. 'Prenez bien garde!' is een staaltje Spaans exotisme: 'Sous l'ombrage du Retiro, 

fillettes aux cheveux d'ébène, dansez, près de cette fontaine le fandango, le boléro.' 

'C'est Pietro que j'aime' speelt in Italië, en gaat over een meisje dat twijfelt tussen drie 

198 Barateau 1856a, pp. 1-2.
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aanbidders, van wie twee haar overladen met cadeaus en aandacht – onder meer door 

haar toe te zingen. 'Chantons nos belles' is een lied over roeiende en zingende matrozen 

die op weg zijn naar de thuishaven waar ze hun geliefden hopen te zien. 'Daniel le 

sonneur' heeft een gekunstelde verhaallijn over een herder die vergiffenis krijgt van zijn 

vriendin voor een niet gespecificeerde misstap, zodra de klok het angelus luidt. Het lied 

bevat een lang tussenspel met een imitatie van kerkklokken. Alle genoemde liederen 

hebben dus muzikale referenties in de tekst: het klokgelui, de zingende zeelieden en de 

wals. 

In de melancholische romance 'Quand vous étiez petite' is de ik-figuur een man 

die terugkeert naar zijn geboorteplaats na drie jaar oorlog en ontdekt dat het jonge 

meisje van wie hij houdt, is opgegroeid en een relatie heeft met een ander. 'Printemps 

d'amour' vertelt vanuit een vrouwelijk perspectief dat alleen het eerste stadium van de 

liefde gelukkig maakt, omdat daarna beloftes niet worden nagekomen. 'Restez pauvre, 

fille' is een waarschuwing aan een meisje om de toezeggingen van een fantasierijke 

aanbidder niet te geloven en trouw te blijven aan haar afwezige vriend Lorenzo. 

Het patroon dat hierin doorschemert is dat Duchambge vaak die gedichten kiest 

van Barateau die een muzikale referentie bevatten, zodat ze daar in haar zetting gebruik 

van kan maken. Gedichten met exotische Spaanse en Italiaanse locaties grijpt ze aan om 

die op muzikale wijze uit te beelden. De overige gedichten die ze kiest, gaan over trouw 

of ontrouw van geliefden, vanuit verschillend perspectief bekeken. 

3.4 Auguste Brizeux

De dichter Auguste Brizeux (1803-1858) werd al eerder genoemd, in hoofdstuk 2. Net 

als Émile Souvestre was hij geïnteresseerd in de Bretonse folklore, historie en taal, en 

maakte hij deel uit van de Bretonse intellectuele enclave in Parijs rond de 'grammairien' 

Jean-François le Gonidec (1775-1838). Hij dichtte zowel in het Bretons als in het Frans. 

Brizeux' voornaamste connecties waren die met Alfred de Vigny (1797-1863, ook een 

goede vriend van Duchambge), Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) en Victor 

Hugo (1802-1885). De laatste zorgde ervoor, samen met Vigny, dat hij in 1845 een prijs 

kreeg van de Académie française voor zijn bundel Les Bretons. Duchambge was erg 

gecharmeerd van Brizeux' literaire Bretagne. Ze ging zelfs zover om te beweren: 'Je 

déteste tous ceux qui s'avisent d'écrire sur la Bretagne. Elle n'appartient qu'à nous deux, 

à vous pour la chanter, à moi pour l'aimer à cause de vous.'199 

199 Lecigne 1898, p. 253.
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Illustratie 3.2: Auguste Brizeux. 
Portret door onbekende 
kunstenaar.

Duchambge zette minstens tien gedichten van Brizeux op muziek. Vijf daarvan ('Les 

goélands', het driedelige 'Histoire d'Yvonnie' bestaand uit 'Les amours', 'La noce' en 'La 

chaumière', en 'La chanson du pays', ook bekend als 'Le jeune pâtre') zijn afkomstig uit 

Brizeux' Marie, zijn eerste dichtbundel, uit 1832. In de eerste editie werd Marie 

aangeduid als 'roman', en hoewel het boek bestaat uit losse gedichten en geen 

doorlopend verhaal heeft, geeft die aanduiding wel de indruk dat Brizeux het werk zag 

als een sterk samenhangend geheel. De gedichten uit Marie gaan over geïdealiseerde 

'eenvoudige' mensen in Bretonse dorpen, vissers en boeren, hun werk en hun liefdes, en 

de natuur. Brizeux schrijft: 'Pour apprécier les peuples simples, il faut avoir été élevé 

parmi eux, de bonne heure avoir parlé leur langue, s'être assis à leur table : alors se 

découvrent leur poésie intime et cachée, et la grâce native de leurs moeurs.'200 Voor 

Marie gebruikte Brizeux onder meer materiaal uit het boek Voyage dans le Finistère van 

Jacques Cambry uit 1799, een beschrijving van een reis door Bretagne in 1794 en 1795 

met teksten van volksliederen en beschrijvingen van plaatselijke gebruiken.201 Cambry 

gaf de door hem gevonden volksliederen weer in proza en Brizeux bewerkte deze tot 

poëzie. In haar zetting van 'Les goélands' zet Duchambge alleen dat gedeelte van het 

gedicht op muziek waarin wordt gezongen. 

De gedichten 'La plainte du pécheur', 'La chanson de l'ermite' en 'Le voyageur' 

komen uit de dichtbundel La fleur d'or uit 1841, een 'voyage poétique d'un bourg de 

200 Brizeux 1837, p. 6.
201 In ieder geval voor de drie gedichten van 'Histoire d'Yvonnie' (Brizeux 1837, p. 126).
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Bretagne aux villes d'Italie'.202 Ze zijn korter en raadselachtiger dan de eerdere 

gedichten; 'La chanson de l'ermite' en 'Le voyageur' hebben net als de vroegere 

gedichten fraaie natuurbeschrijvingen. 'La plainte du pécheur' speelt zich af in Italië en 

is een zeer vrije vertaling van het Napolitaanse lied 'Fenesta vascia'. Duchambges 

zetting van 'La chanson de l'ermite' zou zijn uitgegeven in 1841. Het enige bewijs van 

het bestaan van 'Le voyageur' en 'La plainte du pécheur' is echter hun vermelding in 

Duchambges brieven. Het is dus niet zeker of ze ooit in druk zijn verschenen.203

3.5 Amable Tastu

Amable Tastu is de nom-de-plume van de schrijfster Sabine Casimire Amable Voïart-

Tastu, geboren in Metz in 1798 en overleden in 1885. Ze schreef al jong poëzie, 

trouwde met een uitgever en publiceerde een dichtbundel. Tastu waagde zich aan een 

berijmde geschiedenis van Frankrijk die minder succesvol was, maar die wel 

interessante stukken poëzie bevat. Ze dichtte over zichzelf:

Heureux qui, dans l'essor d'une verve facile,

Soumet à ses pensers un langage docile ;

Qui ne sent point sa voix expirer dans son sein,

Ni la lyre impuissante échapper à sa main ;

Et, cherchant cet accord où l'âme se révèle,

Jamais n'a dû maudire une note rebelle!...

Hélas ! ce n'est pas moi! (…)204

Ze lijkt hier te zeggen dat het schrijven haar niet gemakkelijk afgaat, en gebruikt voor 

haar schrijverschap de muzikale metafoor van het bespelen van een lier en het vinden 

van het juiste akkoord. 

202 Brizeux 1884, p. 1.
203 Debauve 1984, pp. 102-103. 
204 Tastu 1833, p. 153. Het titelloze gedicht is opgedragen aan Victor Hugo.
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Illustratie 3.3: Amable Tastu. Portret door 
(vermoedelijk) Émile Lassalle (1813-1871).

Amable Tastu was bevriend met Delphine Gay-de Girardin en had ook een connectie 

met Jules de Rességuier. Hij droeg enkele gedichten aan haar op en beval haar aan voor 

prijzen bij de Jeux floraux van Toulouse, waar ze verschillende malen werd 

gelauwerd.205 Tastu vertaalde gedichten uit het Spaans en Engels. De thema's van haar 

gedichten zijn meestal historisch en ze gebruikt soms archaïsche termen, zoals in de 

titels 'Le lai de la mort d'amour' of 'Le barde'. 

Duchambge heeft minstens drie gedichten van Tastu op muziek gezet. 'La 

chambre de la châtelaine' is interessant omdat binnen de verhaallijn van het gedicht – 

een adellijke dame in een kasteel wordt in slaap gezongen door een hofdame met een 

luit – een lied voorkomt, en het juist de passage met het lied is die Duchambge op 

muziek zet. Een ander lied is 'Cancione amorosa', de zetting van Tastu's 'La jeune fille', 

dat op zijn beurt een vertaling is van 'Muy graciosa es la doncella' van de zestiende-

eeuwse toneelschrijver Gil Vicente. 'Muy graciosa es la doncella' was oorspronkelijk 

een Marialied uit een van Vicentes religieuze toneelstukken. 

3.6 Émile Souvestre

Émile Souvestre (1806-1854) was een Bretonse schrijver, advocaat, leraar en journalist. 

Hij werd geboren in Morlaix als zoon van een ingenieur en studeerde in eerste instantie 

rechten in Rennes. Na de dood van zijn vader in 1826 verhuisde hij naar Parijs, waar hij 

205 Sainte-Beuve 1835, pp. 381-396. 
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wilde gaan leven van zijn pen. In die stad kwam hij in contact met, onder anderen, de 

schrijvers Auguste Brizeux en Jean-François le Gonidec (1775-1838). De laatste schreef 

een grammatica en een woordenboek van de Bretonse taal en ontwierp er een uniforme 

spellingswijze voor.206 Brizeux en Gonidec behoorden tot een groep van Bretonse 

intellectuelen in Parijs, 'Celtisants' of 'Celtomaniaques', die bijeenkwamen in het huis 

van Gonidec om Bretons te spreken en te zingen. Andere leden van de groep waren de 

broers André en Pol de Courcy – geen familie van de dichter Frédéric de Courcy.207

Illustratie 3.4: Émile Souvestre. Portret door 
een onbekende kunstenaar.

In Parijs schreef Souvestre een eerste toneelstuk en twee dichtbundels. Hij werd een 

aanhanger van het saint-simonisme, een beweging voor sociale hervorming. Tussen 

1826 tot 1831 publiceerde hij lange gedichten en artikelen in Le lycée armoricain, een 

tijdschrift over wetenschap en kunst, met vooral aan Bretagne gerelateerde 

onderwerpen. Souvestre werkte vervolgens in Nantes, Morlaix en Mulhouse en keerde 

uiteindelijk met zijn vrouw Anne Papot terug naar Parijs in 1836.208 Hij had veel succes 

met boeken als Les derniers Bretons (1835) en Le foyer breton (1844), een bundel 

sprookjesachtige verhalen, Le monde tel qu'il sera (1846), een van de eerste 

sciencefictionromans, Confessions d'un ouvrier (1852), L'homme et l'argent (1853) en 

Causeries historiques et littéraires (1854). 

Na de revolutie van 1848, die van Frankrijk weer een republiek maakte, deed 

Souvestre mee aan de verkiezingen voor de Assemblée, als kandidaat-
206 Betchaku 2008, p. 121.
207 Lecigne 1898, pp. 196-198.
208 Papot was een feministe en schrijfster die publiceerde onder de naam Nanine Souvestre. Lesbazeilles 

1859, pp. v-xxxv. Lesbazeilles was getrouwd met Souvestres dochter Noëmie.

75



vertegenwoordiger voor de regio Finistère, hoewel een nieuwe carrière in de politiek 

niet erg strookte met zijn huiselijke aard. Hij werd niet gekozen. In 1853 maakte hij met 

zijn gezin een rondreis door Zwitserland om lezingen te geven in Neuchâtel, Lausanne 

en Genève, waar hij lezers trof die zijn werk bleken te kennen en te waarderen. Hij 

beschouwde dit als de gelukkigste tijd van zijn leven. Souvestre overleed in 1854 en 

werd begraven op het kerkhof van Père-Lachaise in Parijs.209

Pauline Duchambge zette minstens tien van Souvestres gedichten op muziek. 

Een opvallende keuze is 'Le cloärec breton', waarvan de hoofdpersoon, een idealistische 

jonge priester, een beetje doet denken aan Souvestre zelf, gedreven door sociale 

betrokkenheid.210 Andere gedichten van Souvestre die Duchambge op muziek zette, zijn 

'Souvenez-vous', over afscheid, en 'Penses-tu que ce soit t'aimer?' en 'S'il pouvait 

m'aimer encore!' over twijfels in de liefde. 

3.7 Frédéric de Courcy

Frédéric de Courcy (1795-1862) was een schrijver, dichter en librettist. Er is niet veel 

bekend over zijn leven, maar van wat hij schreef, is wél veel bewaard gebleven. Courcy 

maakte deel uit van een 'goguette' met de naam 'Les soupers de Momus' die bestond van 

ongeveer 1813 tot 1828. Goguettes waren typisch Franse zang- en 

gezelligheidsverenigingen, waarvan er alleen al in Parijs honderden waren, vanaf het 

begin van de negentiende eeuw tot ver in de twintigste. Goguettes kwamen meestal 

wekelijks bijeen en waren toegankelijk voor mannen, vrouwen en kinderen. Er was een 

vast programma voor een goguette-avond, maar er werd niet gerepeteerd zoals bij een 

koor. Men kon alleen zingen of gezamenlijk. Zangers werden niet betaald, ook niet de 

beroemde. Er was vaak een pianist om de zang te begeleiden. 

Goguettes hadden vaak eigen liedboeken of een eigen tijdschrift, en de leden 

schreven zelf chansons of maakten nieuwe teksten op bekende melodieën. Er werd soms 

gezongen in locaal dialect of patois. Vaak gingen de chansons van de goguettes over 

politieke of actuele zaken, en omdat de teksten soms sociaalkritisch waren, werden de 

zangclubs met wantrouwen bekeken door de autoriteiten. Daardoor is veel van wat er nu 

bekend is over goguettes afkomstig uit politierapporten. Goguettes hadden de reputatie 

dat ze behoorden tot de arbeiderscultuur, maar er waren ook elitaire goguettes van 

kunstenaars en componisten: Gérard de Nerval (1808-1855) was bijvoorbeeld lid van 

209 Lesbazeilles 1859, p. xxxiii. 
210 Cloärec, tegenwoordig gespeld als 'kloareg', kan klerk, seminarist of geestelijke betekenen.
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twee goguettes, 'Les joyeux' en 'Les bergers de Syracuse'.211 

Pauline Duchambge componeerde liederen op minstens zes gedichten van 

Courcy. Deze gedichten zijn verfijnder dan de eerder genoemde goguettegedichten en 

vallen meer in het genre 'romance sentimentale'. Courcy was blijkbaar in staat om in 

compleet verschillende stijlen te dichten, voor de goguettes en voor de salons. 'Le doute' 

uit 1823 en 'Le temps se fait des ailes avec notre bonheur' uit 1832 hebben beide een 

amoureus thema: in het laatste wordt opgemerkt dat de tijd sneller gaat als men 

gelukkig is, en langzamer als men triest is. De nocturne 'Pierre' is een duet over een 

jonge soldaat met heimwee en behoort dus tot het genre 'romance guerrière'. Ten slotte 

gaat Courcy's 'Le couvre-feu', opgedragen aan Adolphe Nourrit, over de avond 

voorafgaand aan de Bartholomeüsnacht van 1575. Het is een schijnbaar gemoedelijk 

lied van een nachtwaker die de mensen oproept om binnen te blijven en hun lichten te 

doven.

3.8 Jules de Rességuier

Graaf Jules de Rességuier (1788-1862) werd geboren in Toulouse in een familie van 

rechters en bestuurders. Tijdens de revolutie moest zijn vader, die procureur-général 

was, onderduiken om in leven te blijven; hij verdween later onder mysterieuze 

omstandigheden. Zijn moeder vluchtte naar Spanje. Jules en zijn jongere broer Adrien – 

later burgemeester van Toulouse – werden opgevoed door hun grootmoeder en een 

tante. Een vriend van de familie, Philippe Poitevin-Peitavi (1742-1818) had de rol van 

privéleraar voor de twee jongens. Poitevin was overigens ook een 'mainteneur' (lid) van 

de 'Académie des Jeux floraux' van Toulouse, een zeer oud literair gezelschap dat nog 

steeds bestaat en dat prijzen uitreikt aan dichters en schrijvers.212 

211 Duneton 1998-II, pp. 399-479.
212 Lafond 1910, pp. 7-28.
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Illustratie 3.5: Jules de Rességuier. Portret door Marie-Alexandre 
Menut Alophe (1812-1883).

Rességuier studeerde vanaf 1806 aan de militaire academie van Fontainebleau en nam 

daarna als cavalerieofficier deel aan veldtochten in Duitsland, Spanje en Polen. In 1810 

nam hij ontslag uit het leger en keerde terug naar Toulouse, waar hij in 1815 trouwde. 

Hij begon te schrijven en legde contact met andere jonge schrijvers. In 1816 werd hij 

zelf mainteneur van de Académie des Jeux floraux, waardoor hij in contact kwam en 

bleef met de jongere generatie dichters, romantici als Victor Hugo, Antoine de Saint-

Valry en Amable Tastu, die hij allen voordroeg voor prijzen. 

In 1821 vestigde Rességuier zich in Parijs. Hij hield daar een wekelijkse literaire 

salon, bezocht salons van anderen en publiceerde gedichten in tijdschriften als La muse  

française en Les annales de la littérature. Na de julirevolutie van 1831 – Rességuier 

was een royalist – gaf hij zijn aanstelling op, omdat hij niet wilde werken voor het 

nieuwe bewind. Hij probeerde zo veel mogelijk zijn koningsgezinde vrienden te steunen 

die waren vastgezet in de citadel van Ham. Zijn salon bloeide. Hij droeg er soms zijn 

eigen gedichten voor en had Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Sainte-Beuve, 

Eugène Scribe, Alexandre Dumas en vele anderen als gasten. 
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In 1827 verscheen Rességuiers eerste bundel, Tableaux poétiques, met gedichten 

die eerder waren verschenen in tijdschriften als L'almanach des dames. Ze zijn 

opgedragen aan tijdgenoten en hebben vaak als opschrift een citaat van een collega-

dichter, bijvoorbeeld van Marceline Desbordes-Valmore. In 1838 verscheen een tweede 

bundel, Prismes poétiques. In 1842 keerde Rességuier met zijn gezin terug naar 

Toulouse. Hij bleef er wonen, vervulde zijn rol in de Jeux floraux en bleef schrijven tot 

zijn overlijden in 1862.

Rességuier wordt, met onder meer Ulrich Guttinguer, gezien als vroege 

vertegenwoordiger van de romantiek, weliswaar geen groot en ambitieus vernieuwer 

maar een van de vele kleinere talenten. Zijn thema's zijn de familie, de vrouw en de 

geschiedenis. Duchambge en Rességuier waren waarschijnlijk vrienden, te oordelen 

naar de toon van de twee brieven van haar aan hem die zijn overgeleverd.213 Ze gingen 

om met veel dezelfde mensen, onder wie de Princesse de Chimay, Delphine Gay-de 

Girardin, Émile Deschamps en graaf Alfred de Vigny. Duchambge zette minstens negen 

gedichten van Rességuier op muziek, waaronder het sprookjesachtige 'Fée ou Péri', 'La 

paysanne et le soldat' over het afscheid van een soldaat, 'L'infidèle' over een knappe 

maar trouweloze soldaat en 'Chante, bergère', een zoete romance over de charmes van 

een zingende herderin.

3.9 Eugène Scribe

Augustin Eugène Scribe (1791-1861) was de zoon van een Parijse zijdehandelaar. Op de 

middelbare school blonk hij uit en won hij prijzen. Hij begon met een rechtenstudie, 

maar was zo begeesterd van theater dat hij als student vooral toneelwerken schreef, 

samen met zijn vriend Germain Delavigne, en zijn studie niet afmaakte.214 De eerste van 

deze vaudevilles, Le prétendu sans le savoir, ou L'occasion fait le larron, werd 

uitgevoerd in het Théâtre des Variétés in 1810 maar was geen succes. De volgende, Les 

derviches uit 1811, werd uitgevoerd in het Théâtre du Vaudeville en werd beter 

ontvangen. Hierna volgden vele werken in hetzelfde genre, in samenwerking met 

Delavigne. In 1815 schreef hij Une nuit de la garde nationale, samen met zijn vriend 

Charles-Gaspard Delestre-Poirson (1790-1850). Het succes van het werk kwam volgens 

Hippolyte Lucas voornamelijk door 'circonstances et [...] d'agréables couplets'.215 

213 Lafond 1910, p. 189. Er bestaat een ongedateerde brief (waarschijnlijk uit de jaren 1830) die wordt 
geciteerd in hoofdstuk 2 van deze scriptie, en een tweede brief uit 1851 (Lafond 1910, pp. 267-269).

214 Germain Delavigne was een broer van Casimir Delavigne (1793-1843), die de teksten schreef voor 
veel romances, waaronder Duchambges 'La brigantine'.

215 Lucas 1862, p. 195.
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Illustratie 3.6: Eugène Scribe. Portret door 
onbekende kunstenaar.

Scribes meest vruchtbare samenwerking, die met de componist Auber, begon in 1823 

met Leicester, ou Le château de Kenilworth, een libretto naar een roman van Walter 

Scott. Daarna volgden er in de jaren twintig nog negen, waaronder die van de opera La 

muette de Portici, die in 1828 in première ging en een enorm succes kende.216 

Kenilworth speelt zich af in de zestiende eeuw, La muette de Portici in de zeventiende. 

Behalve door Auber werden Scribes libretti op muziek gezet door Meyerbeer, Adam, 

Offenbach, Halévy, Rossini, Bellini, Donizetti en Verdi. Hij werkte voor vrijwel elk 

project samen met andere schrijvers.

Naast de zettingen door Duchambge van Scribes gedichten bestaat er nog een 

connectie tussen de twee: in Scribes vaudeville La seconde année uit 1830 zingen twee 

personages een lied op de wijs van 'Monseigneur l'a défendu' van Duchambge. Het 

oorspronkelijke lied is niet bewaard gebleven. 

Air : Monseigneur l'a défendu (de Madame Pauline Duchambge) 

Premier couplet.

Savez-vous, c'est incroyable

Que, quand vous le voulez bien,

Vous êtes vraiment aimable? 

Dezelfde melodie wordt opmerkelijk genoeg ook gebruikt voor liederen in twee andere 

216 In samenwerking met Mélesville.
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vaudevilles: L'enfant de Giberne uit 1838 van Tournemire en Poujol en Le marquis de 

Brancas uit 1839 van Léonce, Rimbaut en Molérie.217

Er zijn zeven romances bekend van Duchambge met teksten van Scribe. De 

gedichten die Duchambge koos, zouden afkomstig kunnen zijn uit bundels als 

Chansons de E. Scribe, tirées de ses meilleures pièces uit 1829, die bestond uit teksten 

die al eerder waren voorgekomen als aria of romance in Scribes opera's en 

vaudevilles.218 La France littéraire noemt die bundel in 1836 en meldt tevens de 

volgende romances en chansons die nog niet gebundeld uitgegeven zouden zijn: 'Le 

bouquet de bal, Si tu m'aimes, Trompe-moi, Elle est si jeune et si jolie, etc.'

Duchambges meest succesvolle romance op een tekst van Scribe was 'Le 

bouquet de bal' uit 1830. Het werk wordt genoemd door onder meer Scudo, Sainte-

Beuve en de anonieme auteur van Duchambges necrologie uit 1858.219 De romance 

vertelt over een meisje dat naar een bal gaat, vanuit het perspectief van haar bezorgde 

geliefde die niet is uitgenodigd. 

3.10 Samenvatting van het hoofdstuk

Vrijwel alle dichters van wie Duchambge werken toonzette, waren aanzienlijk jonger 

dan de componiste, hetgeen wellicht te verklaren is doordat zij voor zover bekend pas 

later in haar leven serieus begon te componeren. Allen hadden op een of andere wijze 

een persoonlijke connectie met minstens een van de anderen: ze vormden samen een 

netwerk van vrienden, kennissen en collega's die elkaar prijzen uitreikten, gedichten aan 

elkaar opdroegen, samenwerkten aan opera's en vaudevilles, elkaar hielpen en elkaars 

werk bewerkten of op muziek zetten. 

De dichters waren afkomstig uit zeer verschillende sociale lagen, van de klasse 

van ambachtslieden of winkeliers tot aan de adel, en verrassend veel van hen waren 

betrokken bij de populaire cultuur: Scribe, Courcy en Desbordes-Valmore schreven 

voor, of traden op in vaudevilles en de opéra-comique; Courcy was zelfs een goguettier. 

Barateau was een frivole veelschrijver die zichzelf meestal niet al te serieus nam. De 

groep rond Tastu, Brizeux en Rességuier was intellectueler en misschien meer 

highbrow, maar Rességuier schreef ook luchtige verzen en Courcy historische, dus de 

domeinen van populaire cultuur en 'hoge' kunst waren niet strikt gescheiden. De 

217 Tournemire en Poujol 1838, p. 723 en Léonce 1840, p. 8.
218 Er is alleen een aankondiging van dit boek bekend (Quérard 1836, p. 602), het boek zelf is niet 

gevonden. 
219 Zowel het lied als het gedicht verscheen voor het eerst in Revue de Paris 1829, p.151.
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gedichten die Duchambge uiteindelijk op muziek zette, bevinden zich meer aan de 

ernstige dan aan de frivole kant van het spectrum.

De samenwerking met Desbordes-Valmore stelt alle andere in de schaduw door 

het aantal romances. Zij schreef de minst conventionele en misschien wel de meest 

romantische gedichten, in die zin dat ze aan de emoties van het individu expressie lijkt 

te geven, en vaak de perfectie van de vorm ondergeschikt maakt aan de originaliteit van 

het beeld en de gedachte. Het is mogelijk – mede omdat Desbordes-Valmore soms putte 

uit Duchambges leven voor de onderwerpen van haar gedichten – dat juist deze 

gedichten het dichtst bij Duchambges belevingswereld stonden.

Hoe koos Duchambge de gedichten voor haar romances? Wat ze hier zelf over 

zegt, is beperkt: eenvoudige gedichten vindt ze het meest geschikt om op muziek te 

zetten, en ze houdt van gedichten die 'echt' zijn en 'simpel als de waarheid'. Een 

aanzienlijk deel van de gedichten heeft een historisch onderwerp, zoals die van Tastu en 

van Courcy. Soms gaat het dan om een soort geïdealiseerde middeleeuwen, soms om 

teksten die naar historische feiten verwijzen. De gedichten van Souvestre en Desbordes-

Valmore zijn sociaal bewogen en idealistisch: ze gaan over armoede, het lot van 

kinderen en de gevolgen van persoonlijke keuzes. De overige gedichten hebben als 

onderwerpen liefde, afscheid en gemis, zowel vanuit mannelijk als vanuit vrouwelijk 

vertelperspectief.

Duchambge lijkt vaak gedichten te kiezen die de kans bieden om in de zetting de 

muzikale referenties in de tekst uit te beelden: in vele gedichten wordt een wals of een 

bal, een barcarole of een boléro genoemd, of worden er zingende personages opgevoerd. 

82



4.1 La sincère
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4.1.1 Inleiding

'La sincère' is een van de meer dan veertig liederen die Duchambge componeerde op 

gedichten van Marceline Desbordes-Valmore. De tekst verscheen voor het eerst in 1831, 

in de Mémorial de la Scarpe, een krant uit Douai, en werd in 1833 opgenomen in 

Desbordes-Valmores bundel Les pleurs.219 Het lied is uitgegeven bij Petibon in Parijs 

tussen 1827 en 1832 en heeft de genreaanduiding 'ballade'.220 

4.1.2 Het gedicht221 

La Sincère

'Ah ! c'est vous que je vois

Enfin ! et cette voix qui parle est votre voix !

Pourquoi le sort mit-il mes jours si loin des vôtres ?

J'ai tant besoin de vous pour oublier les autres !'

–  VICTOR HUGO – 

Veux-tu l’acheter ? 1

Mon cœur est à vendre.

Veux-tu l’acheter,

Sans nous disputer ?

Dieu l’a fait d’aimant ; 5

Tu le feras tendre ;

Dieu l’a fait d’aimant

Pour un seul amant !

Moi, j’en fais le prix ;

Veux-tu le connaître ? 10

Moi, j’en fais le prix ;

N’en sois pas surpris.

As-tu tout le tien ?

Donne ! et sois mon maître.

219 Bertrand 1973, pp. 220, 353.
220 Devriès en Lesure 1988, p. 341. De datering is gebaseerd op het uitgeversadres. Er is ook een versie 

van het lied met gitaarbegeleiding, uitgegeven bij Aulagnier tussen 1832 en 1844 (Devriès en Lesure 
1988, p. 37). Volgens Noske is 'ballade' een term die elke vorm van romance kan aanduiden (Noske 
1970, p. 5).

221 Geciteerd uit Les pleurs.
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As-tu tout le tien, 15

Pour payer le mien ?

S’il n’est plus à toi,

Je n’ai qu’une envie ;

S’il n’est plus à toi,

Tout est dit pour moi. 20

Le mien glissera,

Fermé dans la vie ;

Le mien glissera,

Et Dieu seul l’aura !

Car, pour nos amours, 25

La vie est rapide ;

Car, pour nos amours,

Elle a peu de jours.

L’âme doit courir

Comme une eau limpide ; 30

L’âme doit courir,

Aimer ! et mourir.

Het citaat dat Desbordes-Valmore boven het gedicht plaatst, is afkomstig uit Hernani 

van Victor Hugo uit 1830. In dat toneelstuk, gesitueerd in het Spanje van de zestiende 

eeuw, strijden drie mannen om de liefde van Doña Sol die uiteindelijk weliswaar met 

haar grote liefde Hernani trouwt, maar op de trouwdag samen met hem sterft door 

toedoen van een van de afgewezen minnaars.222 In Desbordes-Valmores citaat zegt 

Hernani dat hij door het lot gescheiden is geweest van Doña Sol, en dat hij haar nodig 

heeft om 'de anderen te vergeten'.

Het gedicht bestaat uit acht kwatrijnen met versregels van vijf lettergrepen 

(pentasyllabes). De eerste en derde versregel van elke strofe zijn steeds gelijk. De 

herhaling van de versregel doet denken aan volkliedjes en het effect ervan is enigszins 

bezwerend. De kwatrijnen worden per twee aan elkaar verbonden door de vrouwelijke 

rijmklank uit de tweede versregel. Het rijmschema is dus abaa-cbcc-dedd-feff en zo 

222 Op dit toneelstuk is het libretto van Giuseppe Verdi's opera Ernani gebaseerd. Doña Sol werd in het 
toneelstuk vertolkt door Duchambges vriendin Mlle Mars.

86



verder. 

'La sincère' is een ongewoon gedicht, omdat het de liefde voorstelt als een 

transactie. De ik-figuur betoogt – half speels, half serieus –  dat haar hart, gemaakt van 

magneetsteen, te koop is voor de juiste koper. Het moet worden betaald met het hart van 

de koper, maar alleen als dat geheel beschikbaar is en niet al deels vergeven; anders 

komt het niet tot een transactie. Haar hart zal dan gesloten door het leven glijden en 

uiteindelijk terugkeren naar God. Het gebruik van 'tu' in plaats van 'vous' en de 

versregel 'Pour un seul amant' impliceren dat de ik-figuur een specifieke 'koper' op het 

oog heeft, iemand die ze al goed kent en van wie ze, gezien het citaat uit Hernani van 

Hugo, wellicht lange tijd gescheiden is geweest.

De keuze voor het woord 'aimant' als materiaal van het hart is interessant. Het 

betekent magneet of magneetsteen, een zeer hard materiaal met als eigenschap dat het 

ijzer aantrekt, maar het is ook het tegenwoordig deelwoord van 'aimer', liefhebben. In de 

tweede versregel van strofe 2, 'Tu le feras tendre', blijkt de staat van hardheid echter niet 

permanent te zijn: het hart is weliswaar hard, maar de juiste minnaar kan het zacht 

maken.

De toon van het gedicht is gedecideerd door de korte versregels, het gebruik van 

gebiedende wijs ('Donne!'), en formuleringen als 'Moi, j’en fais le prix'. De titel 'La 

sincère', de oprechte vrouw, suggereert samen met de directheid van de vraag 'Veux-tu 

l'acheter?' in de eerste versregel een ik-figuur die de conventies van haar tijd (tijdelijk) 

negeert en op directe wijze haar wensen duidelijk maakt. Het is ongewoon om een 

vrouwelijke ik-figuur te vinden in het begin van de negentiende eeuw die zo doortastend 

optreedt in de liefde, ook al wordt aan het enigszins cynische idee van het verkopen van 

het hart tegenwicht geboden door de meer conventionele uitgesproken wens om de 

geliefde tot haar 'meester' te maken, en door het idee dat haar hart bestemd is voor 

slechts één geliefde.223

Vanaf de zevende strofe verandert de verteltrant van naar buiten gericht in 

beschouwend, bij het woord 'Car'. Het leven is te kort om niet lief te hebben, en de ziel 

moet stromen als helder water. Het gebruik van woorden als 'courir' en 'rapide' samen 

met het eerdere 'glisser' drukt snelheid en beweging uit. De stelling dat het leven kort is, 

strookt weer met de verhaallijn van Hugo's Hernani, waarin de geliefden sterven op hun 

trouwdag. 

223 Uit de titel blijkt dat de ik-figuur een vrouw is.
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4.1.3 De muzikale zetting

Duchambges romance bestaat uit vier strofen, zonder refrein. De componiste voegt 

steeds de twee bijeenhorende kwatrijnen van het gedicht samen tot één strofe en 

herhaalt van de ontstane vorm de laatste twee versregels. De strofen van het lied bestaan 

dus uit elk tien versregels. Aanwijzingen voor dynamiek of frasering ontbreken.

Er zijn kleine verschillen tussen de tekst van Duchambges lied en de versie van 

het gedicht uit Les pleurs. In versregel 4 heeft het lied 'Sans le marchander' in plaats van 

'Sans nous disputer'. In de derde strofe staat in plaats van 'Je n'ai qu'une envie' 'Je 

change d'envie', en in de derde strofe 'Mon coeur glissera' in plaats van 'Le mien 

glissera'. De afwijkingen hoeven niet afkomstig te zijn van Duchambge, omdat zij vaak 

de beschikking had over Desbordes-Valmores gedichten vóór die werden uitgegeven. 

Het kunnen dus ook varianten van de dichteres zelf zijn. 

4.1.3.1 De vorm

De partituur is dertig maten lang. Het lied staat in A-groot, heeft een 6/8-maatsoort en 

de tempoaanduiding 'Andantino'. Er zijn vier strofen en een naspel van acht maten dat 

door de strofische structuur ook functioneert als tussenspel. De vorm van het lied als 

volgt: 

! Sectie I ('A') loopt van m. 1 tot en met m. 9 en beslaat versregels 1-4. De 

harmonie verloopt van de eerste naar de vijfde trap (in A-groot).

! Sectie II ('B') loopt van m. 10 tot en met m. 13, versregels 5 en 6. In m. 10 is er 

een subtiele verandering in het begeleidingspatroon te zien, met enkelvoudige 

tonen in de rechterhand in plaats van tertsen, alsmede nieuwe melodische 

elementen zoals een voorslag en een dalend inzettend motief in de zangpartij. De 

harmonie is hier E-groot.

! Sectie III ('A'') loopt van m. 14 tot en met m. 22, met versregels 7 en 8, herhaald. 

Deze sectie begint als een herhaling van mm. 2-9, maar de parallellie wordt bij 

m. 20 doorbroken: de sectie loopt deze keer anders af met een beweging in 

gepuncteerde kwarten.

! Sectie IV, ('C') het naspel, wordt gevormd door de maten 23-30.

Het lied heeft dus een A-B-A'-C-vorm.
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4.1.3.2 Melodische aspecten

De melodie van La sincère is vrijwel geheel opgebouwd uit herhalingen van, en 

variaties op, één kort hoofdmotief, a'-b'-cis''-b'-e'. Daarnaast zijn er drie melodische 

cellen die steeds terugkeren. In mm. 2-3 verschijnt het hoofdmotief voor het eerst, op de 

woorden 'Veux tu l'acheter?' Het motief (zie voorbeeld 4.1.1) bestaat uit twee cellen: als 

eerste een stapsgewijs stijgende terts en als tweede een dalende kwintsprong. Het 

wiegende ritme van het hoofdmotief wordt gevolgd door een halve noot bij mannelijke 

rijmklanken en door twee gepuncteerde kwarten bij vrouwelijke rijmklanken. Dit 

ritmische patroon wordt toegepast op elke frase, met uitzondering van mm. 20-22. 

De maten 2-3 vormen een eerste korte voorzin, en mm. 4-5 de bijbehorende 

nazin. We zien bij de nazin tweemaal de stijgende terts, de derde terugkerende 

melodische cel.

Voorbeeld 4.1.1: mm. 2-5.

De maten 6-7 vormen een nieuwe voorzin, identiek aan 2-3, en 8-9 is weer een nazin, 

met het karakteristieke ritme, het dalende kwint-element (cel 2) en een stijgende terts op 

een nieuwe manier gecombineerd (zie voorbeeld 4.1.2).

Voorbeeld 4.1.2: mm. 6-9.
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De maten 10-13 (zie voorbeeld 4.1.3) wijken aanzienlijk af binnen de motivische 

eenheid van het lied: 10-11 zijn op een voorslag na ritmisch identiek aan het 

hoofdmotief, maar de melodie bestaat uit het omcirkelen van de b' door de voorslag cis'' 

en de wisseltoon ais'. De dalende kwint, cel 2 uit het hoofdmotief, is wel aanwezig, 

maar is naar voren gehaald naar de tweede helft van m. 10. De maten 12-13 vormen 

samen een opvallende mineurvariant van het hoofdmotief, en eindigen niet met de 

dalende kwint maar met een toonherhaling van de b'. Het doet daarmee denken aan het 

einde van mm. 10-11 met zijn e'-e'-herhaling.

Voorbeeld 4.1.3: mm. 10-13.

De maten 14-17 (zie voorbeeld 4.1.4) zijn grotendeels identiek aan mm. 2-5, zij het dat 

in m.15 de dalende kwint uitblijft, en mm. 16-17 door de voorslagen intenser worden 

dan de parallelle mm. 4-5. Deze vier maten doen aan als een recapitulatie van het begin. 

Voorbeeld 4.1.4: mm. 14-17.

De maten 18-19 (zie voorbeeld 4.1.5) zijn identiek aan mm. 2-3, maar mm. 20-22 

bieden voor het eerst echt nieuw melodisch materiaal, in de vorm van een dalende lijn in 

grotere notenwaarden: gepuncteerde kwarten en een overgebonden gepuncteerde kwart. 

Ook verschijnt in m. 20 nog eenmaal – zij het optioneel –  de dalende kwint, als 
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markant gebaar om de strofe af te sluiten.

Voorbeeld 4.1.5: mm. 18-22.

Er is geen sterk melodisch verband tussen het instrumentale naspel en de zangpartij. De 

enige overeenkomst is de stijgende terts (cel 3, afkomstig uit mm. 4-5), die we nu 

tweemaal per maat zien in de rechterhand van de pianopartij, in mm. 23, 25, 27 en 29. 

De pianopartij ligt in het naspel ongeveer een octaaf hoger dan in de rest van het lied.

Voorbeeld 4.1.6: rechterhand van de pianopartij in het naspel, mm. 23-30.

4.1.3.3 Harmonische aspecten

Harmonisch gezien gebeurt er weinig opmerkelijks in deze romance: het lied begint in 

A-groot en moduleert heel even naar E-groot, om in m. 14 onmiddellijk terug te keren 

naar A. Het meest bijzondere akkoord is het verminderd septiemakkoord dis-fis-a-c in 

maat 12, de zevende trap in E-groot of een tussendominant voor de vijfde trap in A-

groot. Dit akkoord valt samen met een expressieve herstelde c'' in de vocale partij.
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4.1.4 De relatie tussen muziek en tekst

Alle versregels, behalve de laatste herhaalde, krijgen dezelfde lengte van twee maten en 

hetzelfde ritmische motief. De enige keer dat van dit patroon wordt afgeweken is bij de 

laatste versregel, die wordt opgerekt tot drie maten. De onderlinge gelijkenis tussen de 

frasen en de motivische homogeniteit is zo groot dat het obsessief aandoet, zoals bij de 

spreektrant van iemand die steeds zijn standpunt herhaalt in iets andere bewoordingen. 

Verder heeft het als effect dat elke uitzondering op de regelmaat en voorspelbaarheid 

van de zetting des te meer opvalt. Dat geldt voor de melodie maar ook voor de 

harmonie: elke afwijking van A-groot valt op. De doorbreking van de regelmaat is (voor 

de eerste strofe) te vinden op de volgende plaatsen:

! mm. 10-11 op de woorden 'Dieu l'a fait d'aimant', waar we een voorslag vinden 

en een melodische afwijking (de dalend inzettende melodie).

! mm. 12-13 op de woorden 'Tu le feras tendre', waar we een harmonische 

afwijking (een dramatische tussendominant) en een melodische variant vinden 

(de c'' in plaats van cis''), die te interpreteren valt als ofwel 'zacht', ofwel 'triest'.

! mm. 20-22 op de woorden 'Pour un seul amant', waar we een melodische 

afwijking vinden (een dramatische stijgende kwart en dalende kwint) en een 

verlengde frase.

Een kleinschalig expressiemiddel van Duchambge is haar gebruik van korte 

appoggiature of voorslagen in de melodie. Deze komen voor op: 'Dieu l'a fait d'aimant' 

(m. 10), 'pour un seul amant', (mm. 16, 17) en weer op 'pour un seul amant' (m. 21). 

Duchambge lijkt dus van de eerste strofe niet het assertieve aspect, maar juist het 

bestaan van één ware en juiste geliefde te hebben willen benadrukken. 

Zoals altijd bij strofische liederen is het de vraag of de keuzes van de 

componiste en de karakteristieke momenten van de zetting voor elke strofe even 

geslaagd zullen uitwerken. In de tweede strofe passen de woorden niet overal goed op 

de muziek. Op mm. 10-11 vallen de woorden: 'As-tu tout le tien?', waar de ik-figuur 

voor het eerst haar prijs aankondigt. Het verminderde akkoord van m. 12 valt samen 

met 'Donne, et sois mon maître', wat een interessant accent is omdat het de kern van de 

transactie nogmaals, maar met een andere emotionele lading onder woorden brengt. De 

nadruk die de versregel 'Pour payer le mien' krijgt door plaatsing op mm. 20-22 is 

misschien minder gepast omdat deze slechts bevestigt wat al eerder is genoemd, dat er 
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sprake is van een transactie. 

In de derde strofe passen woorden en muziek weer op vergelijkbare wijze bij 

elkaar als in de eerste: mm. 10-11 hebben 'Mon coeur glissera', m. 12 krijgt 'Fermé dans 

la vie' met de c'', en de zinsnede 'Et Dieu seul l’aura!' valt op de meest dramatische 

frase, mm. 20-22. Ook in de vierde strofe passen de woorden goed: mm. 10-11 hebben 

'L'âme doit courir', mm. 12 heeft 'Comme une eau limpide', en de slotfrase heeft de 

woorden 'Aimer, et mourir!', hetgeen precies benadrukt wat de ik-figuur wenst: om haar 

hart te geven aan, en het hart te verwerven van de enig juiste geliefde. 

4.1.5 Conclusie

De kabbelende 6/8 en het zoete A-groot maken 'La sincère' op het eerste gezicht tot een 

lieflijke en ongecompliceerde romance, maar er is een sterk element van obsessie 

aanwezig: het aanhoudend herhalen van het hoofdmotief, zij het gevarieerd, wekt de 

indruk van aandringen en doorzetten. Het effect is het muzikale equivalent van iemand 

die zijn zaak bepleit, argumenten aanvoert en die herhaalt in steeds iets andere 

bewoordingen. Duchambge maakt in dit lied de vasthoudendheid van haar 

hoofdpersoon hoorbaar, maar breekt op enkele plaatsen los uit de zelfopgelegde 

regelmaat en gelijkvormigheid om bepaalde versregels te laten opvallen. Hierdoor 

benadrukt ze niet de speelse kant van het gedicht, maar de gedrevenheid van de 

hoofdpersoon om haar hart aan de juiste partner te geven, of om alleen te blijven als ze 

deze liefde niet kan verwerven op haar voorwaarden.
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4.2 C'est Pietro que j'aime 
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4.2.1  Inleiding

'C'est Pietro que j'aime' is uitgegeven bij Pacini in Parijs tussen ongeveer 1834 en 

1846.224 Het is voor zover bekend het enige lied van Duchambge dat bij die uitgever 

verscheen. De woorden zijn van Émile Barateau (1792-1870).225 De titelpagina heeft 

een fraaie lithografie door een onbekende kunstenaar van een peinzend zwartharig 

meisje dat op een balustrade leunt (zie hierboven). Er is ook een zetting van het gedicht 

door de componist Alphonse Clarke de Feltre (1806-1850), met de titel 'Pietro'.

4.2.2 Het gedicht226

PIETRO.

Trois époux pour un.

Les Prétendus. - Opéra.

Stello m'a donné la croix d'or, 1

La croix que je mets le dimanche ;

Et puis il m'a promis encor

Une basquine rouge et blanche ; – 

Par Réni mon doigt est orné 5

D'un anneau qu'il porta lui-même ;

Et Pietro ne m'a rien donné...

Pourtant c'est Pietro seul que j'aime !

Stello me redit chaque soir

Les doux chants d'une barcarole ; –  10

Souvent Réni me fait asseoir

Auprès de lui, dans sa gondole. – 

Tous deux me disent tour à tour

Leur espoir et leur peine extrême ;

Et Pietro pas un mot d'amour... 15

Pourtant c'est Pietro seul que j'aime !

Stello me dit que s'il était roi,

224 Pacini was gevestigd op het adres dat op de partituur staat tussen 1819 en 1846 (Devriès en Lesure 
1988, p. 333). De dichtbundel Bigarrures, waaruit het afkomstig is, werd uitgegeven in 1834, maar 
Duchambge gebruikte soms gedichten voordat ze waren uitgegeven. Het beginjaar 1833 is dus een 
schatting. Wel gaf Duchambge tot 1834 bijna alle liederen uit bij Pleyel, hetgeen het waarschijnlijk 
maakt dat het lied van na dat jaar is.

225 Vapereau 1870, p. 99.
226 Geciteerd uit Barateau 1834, pp. 216-218.
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Mon front porterait la couronne ; –

Réni soutient que je suis, moi,

Bien plus belle que la madone ! – 20

Stello, Réni m'offrent leur bien...

Que faire?... ils sont riches de même ;

Et Pietro, comme moi, n'a rien...

Pourtant c'est Pietro seul que j'aime !

'Pietro' komt uit Barateaus bundel Bigarrures uit 1833. Het bestaat uit drie strofen van 

acht octosyllabes, met een rijmschema ababcdcd. De even versregels hebben mannelijk 

rijm, de oneven vrouwelijk. De ik-figuur is een meisje met twee aanbidders, Stello en 

Réni, die haar cadeaus en veel aandacht geven. Ze houdt echter alleen van een derde 

jongeman, Pietro, ook al geeft die haar geschenken noch aandacht. Het wordt niet 

duidelijk waarom ze hem prefereert. Door de gondel uit de tweede strofe wordt 

gesuggereerd dat de plaats van handeling Venetië is. 

Het opschrift 'Trois époux pour un', dat zowel in Bigarrures als in de partituur 

van Duchambge te vinden is, verwijst naar de opera Les prétendus van Jean-Baptiste Le 

Moine (1751-1796) uit 1789, waarin het meisje Julie de keuze heeft uit drie 

huwelijkskandidaten: Dandinière, Mondor en Valère. Ze wil niet trouwen met de rijke 

bankier Mondor of met kasteelheer Dandinière maar met de arme Valère. Wat hem tot 

de ware Jacob maakt, komen we in Les prétendus ook niet te weten, maar Julie weet op 

slimme wijze de twee ongewenste kandidaten te verjagen en haar ouders ervan te 

overtuigen om haar met Valère te laten trouwen.227 Het dilemma van het meisje uit 

Barateaus gedicht is vergelijkbaar met dat van Julie: de keuze tussen de aantrekkelijke 

en welvarende Stello en Réni of de arme Pietro, die niets heeft en niets zegt, maar van 

wie ze het meest houdt. Waar de doortastende Julie van Le Moine echter door handig 

intrigeren de ongewenste aanbidders weet te verjagen, heeft het meisje uit Pietro haar 

keuze nog niet bepaald.

In strofe 1 worden vooral beeldende termen gebruikt: een kruis van goud, een 

rood-witte Baskische rok en een ring. Het kruis is symbool van het geloof, de ring is een 

symbool van eeuwige trouw. In strofe 2 gebruikt de dichter termen voor klanken: een 

lied, een barcarolle, liefdevolle woorden, en daarnaast termen die emoties aanduiden: 

hoop, extreme pijn en liefde. In strofe 3 beginnen Stello en Réni te overdrijven met hun 

complimenten aan het meisje: als Stello koning was zou het meisje een kroon dragen, en 

227 Libretto van Marc-Antoine-Jacques Rochon de Chabannes (1730-1800).
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Réni houdt vol dat zij mooier is dan de madonna. De twee zijn rijk maar Pietro bezit net 

als het meisje zelf niets. De achtste versregel vormt het refrein: 'Toch houd ik alleen van 

Pietro!'. Wellicht zorgt de overduidelijke en onrealistische overdrijving van Réni en 

Stello in de derde strofe ervoor dat de twijfelende ik-figuur hen wantrouwt en geneigd is 

te kiezen voor Pietro. 

4.2.3 De muzikale zetting

Duchambge zette het gedicht van Barateau vrijwel onveranderd op muziek. Haar 

voornaamste ingreep in het gedicht is het tweemaal herhalen van de achtste versregel, 

zodat
Pourtant c'est Pietro seul que j'aime !

verlengd wordt tot:
Pourtant c'est Pietro seul que j'aime !

Pourtant, pourtant 

c'est Pietro seul que j'aime, 

c'est Pietro seul que j'aime.

De vocale partij van de tweede en derde strofe van het lied is apart afgedrukt, met kleine 

ritmische aanpassingen om de strofen van het gedicht exact op de muziek te laten 

passen. 

4.2.3.1 De vorm

'C'est Pietro que j'aime' is 29 maten lang, staat in Es-groot en heeft een 6/8-maatsoort. 

De dynamische aanduiding is 'f'. Het is een barcarolle, een gondellied zoals aanbidder 

Stello zingt in strofe 2. In plaats van een instrumentaal voorspel is er een enkel Es-

akkoord in m. 1. Het lied bestaat uit de volgende secties:

! I: mm. 1-9, ('A') bestaand uit twee frasen van elk vier maten, met opmaten. De 

eerste frase bestaat uit een voor- en nazin in Es-groot, de tweede frase uit een 

identieke voorzin gecombineerd met een andere nazin, en modulerend van Es-

groot naar D-groot.

! II: mm. 9-15, ('B') een frase van ruim zes maten, weer bestaand uit een voorzin 

(van twee maten) en een nazin (van ca. vier maten). Deze frase moduleert van c-

klein (m. 9) naar g-klein (m. 15).

! III: mm. 16-25 ('A''). Deze sectie begint als een letterlijke hervatting van het 
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begin. Vanaf m. 17 begint het refrein, dat harmonisch stabiel blijft in Es-groot.

! IV: m. 26-29 ('C'), het na- en tussenspel van vier maten, melodisch verwant aan 

het begin.

Het lied heeft dus een A-B-A'-C vorm.

4.2.3.2 Melodische aspecten

'C'est Pietro que j'aime' is volledig opgebouwd uit vraag- en antwoordfrasen, waarbij 

doorgaans de voorzinnen een stijgende melodische curve vertonen en de nazinnen een 

dalende. Naast een hoofdmotief, dat in de eerste maat van de zangpartij wordt 

geïntroduceerd en dat zowel ongewijzigd als gevarieerd terugkeert zijn er ook kleinere 

melodische elementen of cellen die opnieuw worden benut, in de oorspronkelijke vorm 

of gevarieerd.

De structuur van sectie I is als volgt: m. 1 (laatste achtste) – 3 (eerste 

gepuncteerde kwart) vormen het belangrijkste motief van het lied en een voorzin, 

waarvan mm. 3 (tweede gepuncteerde kwart) – 5 de nazin vormen. De voorzin bestaat 

uit een trapsgewijze stijging van es' naar bes', met een herhaalde g' en een chromatische 

doorgangstoon, de herstelde a' in m. 2 (cel 1) . De nazin biedt contrast door te beginnen 

op es'', en met grotere intervallen indirect te dalen naar g', weer met een chromatisch 

element rond de fis' in m. 5, een variant op cel 1. Hierop volgt weer een voorzin in de 

maten 5 (laatste achtste) – 7 (eerste gepuncteerde kwart), melodisch identiek aan de 

vorige voorzin, maar nu met een andere nazin die niet zozeer daalt als wel de d'' 

omcirkelt. Deze nazin is ook te beschouwen als een variatie op de melodische cel 1, zij 

het omgekeerd en ritmisch uitgerekt.
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Voorbeeld 4.2.1: sectie I, mm. 1-9.

Sectie II vormt een contrast met sectie I: er zijn veel melodische impulsen in de vorm 

van een stijgende en dalende kwintsprongen en een sextsprong in de voorzin. De 

verlengde nazin daalt daarentegen weer stapsgewijs, met chromatische doorgangstonen, 

een voorslag en – voor het eerst – kleine melismen in mm. 13 en 14. Het effect is 

vertragend. De opeenvolging es''-d''-cis''-c'' in mm. 11-12 is een melodische cel die 

herinnert aan de es''-d''-cis'' in mm. 7-8, maar ook aan de g'-as'-a'-bes' van mm. 2-3, cel 

1. De sectie eindigt met een fermate op de eerste tel van m. 15. 

Voorbeeld 4.2.2: sectie II, mm. 9-15.

Mede door deze fermate maakt sectie III, beginnend op de laatste achtste van m. 15 en 

melodisch identiek aan mm. 1-5, de indruk van een hervatting van het begin. Het 

vervolg is echter geheel nieuw: mm. 19 (laatste achtste) – 21 vormen een opmerkelijke 

nieuwe voorzin, die men kan zien als een extreem vereenvoudigde versie van het 

hoofdmotief uit de eerste frase, omdat het daarvan de eerste twee achtsten (es') en de 

slot-es'' overneemt, maar de tussengelegen tonen weglaat. Deze voorzin bestaat enkel uit 

het octaaf es'-es'', het grootste interval uit de zangpartij. De sprong es'-es'' is als 
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melodische cel verwant aan de stijgende kwint in m. 10 en de stijgende sext in m. 10-11, 

cel 2. Op de dramatische voorzin – er hoort waarschijnlijk een fermate op de es'' in m. 

21, deze is wel te vinden in strofe 2 en 3 – volgen twee dalende nazinnen die beide met 

eenzelfde stapsgewijs dalende figuur beginnen en die beide een dubbele voorslag 

hebben. De eerste nazin sluit af met de chromatische cel 1 in de korte versie, de tweede 

met een voorhouding en een oplossing.

Voorbeeld 4.2.3: sectie III, mm. 16-25.

Het naspel, sectie IV, begint weer met een variant van het hoofdmotief, waarin nu de f' 

en een g' ontbreken, gevolgd door een gebroken es-akkoord dat omhoog reikt naar de 

g''', een register dat verder in het lied niet gebruikt wordt, gevolgd door een trapsgewijs 

dalende nazin, met als slot een voorslag en een voorhouding en een oplossing die doen 

denken aan die in m. 25. 

Voorbeeld 4.2.4: sectie IV, mm. 25 (laatste achtste) – 29.
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4.2.3.3 Harmonische aspecten

'C'est Pietro que j'aime' heeft een harmonisch stabiel begin en einde in Es-groot, en een 

instabiel middengedeelte dat loopt van het einde van sectie I (halverwege m. 7) via een 

keten van  tussendominanten naar c-klein in m. 11 en vervolgens naar een tussentijdse 

afsluiting in g-klein in m. 15. Daarna blijft het stabiel Es-groot, met een klein fraai 

uitstapje in mm. 20-21 via de zesde en vierde trap. 

4.2.4 De relatie tussen muziek en tekst

Duchambge gebruikt in deze romance de tegenstelling tussen harmonisch stabiele en 

instabiele passages, en tussen melodisch voorspelbare en onverwachte elementen om de 

tegenstrijdige emoties van het meisje hoorbaar te maken. Op 'Une basquine rouge et 

blanche', Stello's toegezegde Baskische rok, begint de harmonie Es-groot te verlaten, op 

'Par Réni mon doigt est orné' gevolgd door door grote intervallen in de zangpartij en een 

harmonische wending naar c-klein. Op 'D'un anneau qu'il porta lui-même' vinden we 

een versiering en melismen. Daarna keren we melodisch en harmonisch terug naar het 

materiaal van het begin, maar in m. 20 worden de verwachtingen alweer doorbroken 

door de octaafsprong op 'Pourtant', gevolgd door twee nazinnen in plaats van één. De 

maten 16-19 zijn muzikaal bijna identiek aan 2-5, op de accenten in m. 17 en 19 na. De 

tekst verschilt echter: de eerste passage beschrijft de goedgeefsheid van Stello, de 

tweede de onverschilligheid van Pietro. Door de versregels op dezelfde muziek te 

plaatsen wordt de tegenstelling tussen de twee aanbidders benadrukt.

4.2.5 Conclusie

De hoofdpersoon uit 'C'est Pietro que j'aime' stelt zichzelf voortdurend de vraag 'Que 

faire?' en weegt de erotische, materiële en emotionele voor- en nadelen van haar drie 

aanbidders tegen elkaar af. Muzikaal gezien bestaat het lied geheel uit voor- en 

nazinnen met een vraag-en-antwoordeffect: er wordt steeds een vraag gesteld, vaak 

dezelfde, die elke keer anders wordt beantwoord. Het muzikale vraag-en-antwoordspel 

komt niet letterlijk overeen met de tekst, maar wel met de strekking van het gedicht. 

Duchambge geeft sommige versregels een emotionele lading door ze op harmonisch 

instabiele passages te plaatsen en door de regelmaat in de frasering te doorbreken met 

een langere zin of een afwijkend motief in de melodie. Deze beladen versregels zijn 

echter soms die over Pietro, van wie het meisje houdt, en soms die over zijn rivalen met 

hun aantrekkelijke cadeaus en aandacht.
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De vermelding in het gedicht van een barcarolle, gezongen door Stello, heeft 

Duchambge ertoe gebracht haar lied de beweging van een barcarolle te geven, waarmee 

ze de ik-figuur het gezang van Stello in de mond legt en zijn invloed hoorbaar maakt, 

maar waarmee ze ook terloops de vorm en de inhoud van het lied met elkaar verbindt. 

Dit doet ze overigens vaker: een voorbeeld is het lied met de titel 'Le Vénitien' (1827-

1830),  'Rame, rame, vieux gondolier, emporte-moi loin de Venise...' –  ook deels een 

barcarolle  – over een man die Venetië ontvlucht. 
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4.3 Chanson du pays 
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4.3.1  Inleiding

Duchambge componeerde 'Chanson du pays' tussen 1831 en 1838.228 Het lied is 

gebaseerd op het gedicht met dezelfde titel van haar goede vriend Auguste Brizeux, van 

wie ze ook 'Histoire d'Yvonnie' (een cyclus van drie gedichten), 'Les goélands' en 'La 

prière des laboureurs' op muziek zette. De titelpagina van de partituur (zie hierboven), 

uitgegeven bij Frey, heeft een lithografie van (waarschijnlijk) de kunstenaar Menut 

Alophe.229 

4.3.2 Het gedicht230

CHANSON DU PAYS

Dès que la grive est éveillée, 1

Sur cette lande encor mouillée

Je viens m'asseoir

Jusques au soir ;

Grand'mère de qui je me cache, 5

Dit: Loïc aime trop sa vache. – 

Oh ! nenni da !

Mais j'aime la petite Anna.

A son tour, Anna, ma compagne,

Conduit derrière la montagne, 10

Près des sureaux ;

Ses noirs chevreaux ;

Si la montagne, ô sort bizarre !

Ainsi qu'un grand mur nous sépare,

Sa douce voix, 15

Sa voix m'appelle au fond du bois. 

Oh ! sur un air plaintif et tendre,

Qu'il est doux au loin de s'entendre,

Sans même avoir

L'heur de se voir ! 20

De la montagne à la vallée

228 Marie verscheen voor het eerst in 1831. De hier gebruikte editie van Duchambges lied is verschenen 
bij de uitgever Frey, die tot april 1838 was gevestigd op Place des Victoires nr. 8 in Parijs (Devriès 
en Lesure 1988 p. 176). Het lied kan dus uiterlijk in 1838 zijn gecomponeerd. 

229 Marie-Alexandre Menut Alophe (1812-1883). Hij signeerde vaak met A. Menut.
230 Uit de editie van Marie uit 1837. De eerste editie was niet beschikbaar.
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La voix par la voix appelée

Semble un soupir

Mêlé d'ennuis et de plaisir.

Oui, retenez bien votre haleine, 25

Brise étourdie, ou dans la plaine,

Parmi les blés,

Courez, volez !

Ah ! La méchante est la plus forte,

Et dans les rochers elle emporte 30

La douce voix

Qui m'appelait au fond du bois.

Encore ! encore ! Anna, ma belle !

Anna, c'est Loïc qui t'appelle !

Encore un son 35

De ta chanson !...

Mais la nuit descend sur la lande,

Rentrons au bourg, vache gourmande,

O gui-lan-la !

Adieu donc, ma petite Anna ! 40

Het gedicht is afkomstig uit Marie, Brizeux' eerste boek (1831), dat op de titelpagina 

wordt omschreven als 'Roman'. De eerste editie vermeldt de naam van de auteur niet. 

'Ce petit livre fut un événement dans le monde littéraire', schrijft biograaf Lecigne,231 en 

La revue des deux mondes meldt in 1831: 'Il a paru un délicieux petit volume en vers 

entitulé “Marie” ; c'est une poésie simple et douce qui annonce dans le poète de bonnes 

études et de bonnes passions, deux choses bien rares de nos jours.'232 Marie bevat twaalf 

elegieën, afgewisseld door kortere gedichten die zich afspelen in Bretagne. In sommige 

daarvan wordt de Bretonse taal gebruikt. Brizeux verwerkte in Marie naast 

herinneringen aan zijn jeugd ook materiaal uit Voyage dans le Finistère van Jacques 

Cambry, een vertaalde tekst van Vergilius en enkele 'Hymnes'.233 

'Chanson du pays' bestaat uit vijf strofen van acht regels. Het rijmschema is 

aabbccdd, waarbij a en c vrouwelijk zijn, en b en d mannelijk. De versregels 1, 2, 5, 6 

en 8 zijn octosyllabes, en de versregels 3, 4 en 7 tetrasyllabes. Een latere versie van het 

231 Lecigne 1898, p. 112.
232 Geciteerd uit Lecigne 1898, p. 113.
233 Voor Cambry zie hoofdstuk 3.4.
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gedicht heeft meer strofen.234

Het gedicht beschrijft een dag in het leven van de Bretonse herder Loïc, die de 

koe van zijn familie laat grazen op de heide, terwijl hij denkt aan zijn vriendin Anna, die 

elders haar zwarte geitjes hoedt. Loïc en Anna worden gescheiden door een berg, maar 

soms kan hij haar horen zingen. De jonge herder beschrijft zijn plezier bij het horen van 

haar stem, vooral omdat ze geen gelegenheid hebben om elkaar in levenden lijve te 

ontmoeten. Haar stem klinkt voor hem als een zucht, gemengd met zowel verdriet als 

plezier. In de avond keert Loïc met zijn koe terug naar zijn dorpje. 'Nenni-da' (versregel 

7) is een volkse variant op 'non'. Wat 'gui-lan-la' wil zeggen is niet bekend, maar het 

lijkt een soort 'fa-la-la', een klank om op te vocaliseren.235

De belangrijkste gebeurtenis in het gedicht is het onverwachte geluid van Anna's 

zang, en Loïc die terugroept of zingt. Zo ontstaat er een dialoog zonder dat de twee 

elkaar zien. De wind wordt aangesproken als een persoon: 'retenez bien votre haleine, 

brise étourdie', en omschreven als 'la méchante'. De tweede en vierde strofe eindigen 

met een gelijksoortige formulering. Strofe 2 heeft: 'Sa douce voix, / Sa voix m'appelle 

au fond du bois', en strofe 4: 'La douce voix / Qui m'appelait au fond du bois'. In de 

laatste strofe keren een aantal termen uit de eerste terug: 'lande', 'vache', 'Loïc' en 'la 

petite Anna'. Het gedicht krijgt hierdoor een symmetrisch aspect, eindigend waarmee 

het begon.

Verliefde herders zijn een arcadische topos in gedichten en liederen uit de 

achttiende eeuw en eerder. Brizeux vervangt de geïdealiseerde natuur van Arcadië die 

bij die topos hoort echter door een aardser en ruiger Basse-Bretagne, waar een berg de 

verliefde herders gescheiden houdt. Tirsis en Clymene heten hier Loïc en Anna. Het is 

het zingen dat de twee de kans geeft om de afstand even te overbruggen. Wellicht is dat 

(de overbruggende rol van de muziek) een reden geweest voor de componiste om juist 

dit gedicht te kiezen. Het werd later ook op muziek gezet door Hector Berlioz ('Le jeune 

pâtre breton' uit 1832, zie hoofdstuk 3.1), Pauline Viardot (als 'La chanson de Loïc', in 

ca. 1850) en Victor Massé (ook als 'La chanson de Loïc' in 1853).

4.3.3 De muzikale zetting

De partituur heeft net als Brizeux' roman geen aanduiding van de tekstdichter, maar 

234 Brizeux 1860, pp. 22-24.
235 Wat wel voorkomt in chansons uit de achttiende eeuw is 'O gué lan la' of 'O gué lanla'.  Le 

chansonnier français. X. recueil uit 1761 heeft bijvoorbeeld op p. 119 een chansonnette over een 
verliefde herder en herderin waarvan beide strofen eindigen met de woorden 'O gué lan la, lan laire, / 
O gué lan la'.  
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enkel de vermelding 'tirée du Roman de Marie'. De componiste zette de eerste vier 

strofen van het gedicht op muziek en liet de vijfde weg. Een deel van de laatste 

versregel van elke strofe wordt herhaald. Er zijn in de vierde strofe kleine verschillen 

tussen haar tekst en die van Brizeux:

Brizeux' versie van strofe 4:
Oui, retenez bien votre haleine,

Brise étourdie, ou dans la plaine,

Parmi les blés,

Courez, volez !

Ah ! La méchante est la plus forte,

Et dans les rochers elle emporte

La douce voix

Qui m'appelait au fond du bois.

Duchambges versie:
C'est elle!.. ah! retiens ton haleine,

Brise étourdie, et dans la plaine,

Parmi les blés,

Zéphirs, volez !

Las ! les méchants ont sur leur aîle

Emporté la voix douce et frêle,

La douce voix

Qui m'appelait au fond du bois.

De variant van de vierde strofe die Duchambge gebruikte, begint met 'C'est elle! ah!' in 

plaats van 'Oui, retenez'. De uitroep is dramatischer en legt de aandacht weer bij Anna 

in plaats van bij de wind. Verder wordt in haar versie de bries aangesproken met 'tu' in 

plaats van 'vous', en betiteld als 'Zephirs'. Het effect van het weglaten van de vijfde 

strofe is groter: in Duchambges lied keert Loïc niet terug naar huis, en de handeling 

eindigt waar de bries het gezang van Anna wegblaast. 

4.3.3.1 De vorm

'La chanson du pays' is 25 maten lang, staat in G-groot en heeft een 6/8-maatsoort. De 

tempoaanduiding is 'Allegretto'. De secties waaruit het bestaat, zijn:

! I: het voorspel en tussenspel, mm. 1 (met opmaat) - 4, in G-groot ('A').

! II: mm. 5-12 (eerste helft), versregels 1-4, verlopend van G-groot naar D-groot 

('B')

! III: mm. 12 (tweede helft) - 18, versregels 5-7, verlopend van D-groot naar G-

groot ('C').

! IV: mm. 19-24, in G-groot, versregel 8, waarvan de laatste vijf lettergrepen 

worden herhaald. Muzikaal vertoont deze sectie grote gelijkenis met sectie II 

('B'')

De vorm is dus A-B-C-B'.
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4.3.3.2 Melodische aspecten

Sectie I, het instrumentale voorspel, heeft in de bovenstem alleen een herhaalde d'', en 

als afsluiting een g''-d''-g''-figuurtje met een voorslag. De 'altstem', de middenstem in de 

rechterhand van de pianopartij, is melodisch avontuurlijker, met steeds een tertsfiguur 

van drie achtsten gevolgd door een sprong omlaag van een septiem of sext. De d'' in de 

bovenstem en de herhaalde G en d in de linkerhand klinken samen als de bourdonklank 

van de musette, de Bretonse doedelzak. Cambry meldt meerdere malen dat de 

combinatie van musette, hautbois en tambourin het standaardensemble is voor Bretonse 

volksmuziek, en het is waarschijnlijk dat Duchambge met dit soort associaties 

vertrouwd was.236 

Voorbeeld 4.3.1: mm. 1-4.

In sectie II vinden we in de zangpartij een kort stijgend motief (cel 1) in m. 5, 

samengesteld uit de akkoordtonen van een G-majeurakkoord, en in mm. 6 en 7 een 

stapsgewijs dalende beweging die wordt omspeeld met een tertsfiguur, cel 2. Verder is 

de dalende octaafsprong in mm. 8-9 opvallend, ook omdat de twee tonen van het 

interval dezelfde lettergreep hebben. De melodische overbrugging in de pianopartij in 

m. 9 doet denken aan het hoofdmotief. Wellicht is er sprake van ouderwetse 

woordschildering: de opvliegende lijster krijgt een stijgende lijn (m. 5), de zin 'Je viens 

m'asseoir / Jusques au soir' heeft een draaiend stagnerend motief (mm. 10-11, cel 3) dat 

misschien het stilzitten van Loïc weergeeft. Het gebruik van deze laatste cel, cirkelend 

rond de a', doet ook denken aan de manier waarop in mm. 6-7 de dalende lijn wordt 

omspeeld. De sectie wordt afgerond met een kwintsprong omlaag naar d. Het valt op 

hoe weinig de grondtoon g centraal staat in de melodie.

236 Er zijn aanwijzingen dat Duchambge geïnteresseerd was in volksliederen. Er bestaat o.a. een 
transcriptie van haar hand van het volkslied 'Brave capitaine revenant de guerre'. Bron: Coirault 
1959, pp. 27, 43.
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Voorbeeld 4.3.2: mm. 5-12.

Sectie III bestaat uit tweemaal vrijwel dezelfde frase, met de versregels 5 en 6, met als 

enige verschil dat de frase de eerste maal dalend eindigt (fis'-d') en de tweede maal stijgt 

en enigszins vertraagt (dis'-a'). Beide frasen beginnen met een cel die een inversie is van 

de 'stagnerende' cel 3. De frase die hierop volgt, m. 17-18 met versregel 7, doet denken 

aan m. 10 en bestaat uit twee verdere transformaties van cel 3, maar met uitvergrote 

intervallen en daarbij accenttekens: Loïc uit hier zijn verontwaardiging over de grap van 

zijn grootmoeder. 

Voorbeeld 4.3.3: mm. 12-18.

Sectie IV is in de eerste vier maten (mm. 19-21) vrijwel een herhaling van sectie II, 

maar deze keer wordt de frase anders afgerond: de octaafsprong d''-d' uit mm. 9-10 is 

vervangen door een dalende kwint d''-g' in mm. 22-24, en uitgerekt tot ruim twee maten, 

op de naam 'Anna'. 

Voorbeeld 4.3.4: mm. 19-24.
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4.3.3.3 Harmonische aspecten

De instrumentale introductie, sectie I, bestaat uit tweemaal de combinatie van een maat 

V7 boven een orgelpunt g en een maat I in G-groot. Sectie II moduleert van G-groot 

naar D-groot. Sectie III staat van m. 12 tot en met m. 16 in D-groot, maar zet in mm. 

17-18 de terugkeer naar G-groot in. Sectie IV staat weer geheel in G-groot, maar met de 

nadruk op trap V. 

Opmerkelijk aan de compositie is dat de terts van het akkoord vaak ontbreekt in 

dominantseptiemakkoorden, bijvoorbeeld in mm. 1, 3, 6, 7, 12 (tweede helft) en 13 

(tweede helft). De klank van de akkoorden wordt hierdoor wat opener en de 

harmonische urgentie vermindert doordat de dominantfunctie wordt verzwakt. De 

dominantseptiemakkoorden met een terts zien we alleen in de context van twee 

cadensen: m. 8 en m. 11 (tweede helft). Het is dus alsof Duchambge twee typen 

dominantseptiemakkoorden gebruikt: het type zonder terts als wisselakkoord of 

harmonische kleur, en het type met terts dat de normale dominantfunctie heeft. Tertsloze 

dominantseptiemakkoorden komen ook voor bij enkele andere liederen van haar hand, 

zoals 'Les amours' (ook op een gedicht van Brizeux uit Marie) en het duet 'Nocturne' 

(op een tekst van Molière, zie analyse 4.9).

4.3.4 De relatie tussen muziek en tekst

Duchambge roept meteen in het voorspel de associatie op met Bretonse volkmuziek, 

door de musette te imiteren. De vocale partij lijkt in eerste instantie eenvoudig en 

volksliedachtig, opgebouwd uit tertsen en secundes, en doorgaans korte frasen, maar 

daarmee is niet alles gezegd. Op enkele plaatsen worden grote intervallen gebruikt die 

bijzonder opvallen: 

! in m. 8 een stijgende kwart en dalend octaaf op het woord 'mouillée' aan het 

einde van een frase. 

! in mm. 17-18, het meest intense moment, kwint- en sextsprongen en een 

kwartsprong, alles met accenten, op 'Oh! nenni, da!'. 

! in mm. 22-23 een stijgende en een dalende kwintsprong en een accent op 'petite 

Anna'.

Deze drie afwijkende en dus benadrukte plaatsen krijgen in de strofen 2 tot en met 4 

andere woorden: 
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! In strofe 2 zien we op het octaaf van mm. 8-9 'la montagne', op de mm. 17-18 

'Sa douce voix', nu zonder accenten, en op mm. 21-22 'fond du bois'. 

! Strofe 3 heeft op mm. 8-9 's'entendre', op 17-18 'un soupir', en op mm. 21-22 'de 

plaisir'.

! Strofe 4 heeft op mm. 8-9 'la plaine', op 17-18 'La douce voix', en op mm. 21-22 

'fond du bois'. 

4.3.5 Conclusie

Brizeux idealiseert in zijn werk de natuur en de bewoners van Bretagne. In 'Chanson du 

pays' introduceert hij de jonge herder Loïc, die zijn koe weidt in een enigszins vijandig 

landschap. Hij houdt van Anna, en de enige manier om met haar te communiceren is 

door middel van zang. Duchambge refereert in haar lied aan de Bretonse couleur locale 

door een musette te imiteren en past haar idioom enigszins aan aan het idee van de 

'eenvoudige' herders: uitgedunde akkoorden en beperkt melodisch materiaal met enkele 

grote gebaren. Ten opzichte van Brizeux' gedicht is haar liedzetting minder gesloten en 

cyclisch, door het weglaten van de vijfde strofe. Duchambge was door Brizeux 

enthousiast geraakt voor alles wat Bretons was, maar daarnaast moet ze getroffen zijn 

geweest door het feit dat Anna en Loïc in het gedicht alleen contact hebben door middel 

van de zang: hiermee is het een lied geworden over zowel de macht als de 

kwetsbaarheid van muziek.
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4.4 Cancione amorosa
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4.4.1  Inleiding

'Cancione amorosa' is Duchambges zetting van 'La jeune fille' van Amable Tastu, de 

vertaling van 'Muy graciosa es la doncella' van de zestiende-eeuwse Portugese dichter 

en toneelschrijver Gil Vicente (1465-1536). Duchambge droeg de compositie op aan de 

zangeres Laure Cinti-Damoreau (1801-1863), die optrad in opera's van Rossini en 

Auber en die bekend was om haar virtuoze stijl in het maken van vocale versieringen. 

Het lied is ergens tussen 1829 en 1846 uitgegeven, waarschijnlijk na 1835.237 Hetzelfde 

gedicht van Gil Vicente werd later in een Duitse vertaling door Robert Schumann 

getoonzet als een van zijn Spanische Liebeslieder uit 1849, en nog later door Joaquin 

Rodrigo in zijn Canciones de dos épocas uit 1955. 'Cancione amorosa' is een van de 

weinige liederen van Duchambge waarover in onze tijd iets geschreven is: de pianist en 

musicoloog Graham Johnson betoogt in zijn A French song companion van 2000 het 

volgende:

The songs themselves are simple strophic creations, sometimes with short piano introductions 

which mirror their subjects [...]. The most adventurous setting by Duchambge is probably 

Cancione amorosa (again Tastu) where, in the interest of a southern evocation, the composer 

throws discretion to the winds, and provides an accompaniment of much greater character than 

usual.238 

Er zijn meer liederen van Duchambge met een Spaans onderwerp of plaats van 

handeling: 'La romance d'Abencérage' (1828), 'Le luth espagnol' (1830), 'Guitare' (na 

1830), 'Adhémar' (na 1831), 'Les mendians d'Espagne' (1834), 'La veille de la prise de 

Grenade' (1834), 'Mikaëla' (ca. 1836) en 'Prenez bien garde!' (onbekend, tussen 1829 en 

1846).

4.4.2 Het gedicht

De auteur van het oorspronkelijke gedicht, 'Muy graciosa es la doncella', Gil Vicente, 

schreef werken van zowel geestelijke als wereldlijke aard, in het Portugees en het 

Spaans. Gil Vicente wordt gezien als een overgangsfiguur tussen middeleeuwen en 

renaissance, die in zijn toneelstukken elementen uit de Griekse mythologie combineert 

met christelijke onderwerpen: 

237 Uitgever J. Meissonnier was gevestigd op het adres op de partituur (Rue Dauphine nr. 22) van 
september 1829 tot mei 1850. De naam van het bedrijf veranderde in 1846 in 'Meissonnier et fils' 
(Devriès en Lesure 1988, pp. 314-315). Het gedicht verscheen in 1835 in druk.

238 Johnson en Stokes 2000, pp. 134-135.
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De onderwerpen zijn ook niet meer alleen maar bijbels. De Griekse en Latijnse mythologische 

wereld spelen er hun rol, die verweven is met de andere elementen, die of bijbels zijn of ontleend 

aan de hagiografie van de Westerse Kerk, namelijk de heiligenverhalen.239

'Muy graciosa es la doncella' is afkomstig uit Gil Vicentes Auto da sibila Casandra (ca. 

1511), over de zieneres Cassandra die niet wil trouwen omdat ze denkt dat ze de moeder 

van de Messias zal worden. Verschillende personages proberen tevergeefs haar over te 

halen van gedachten te veranderen. Ten slotte verschijnen aan het einde van het stuk 

Jezus en Maria, en allen prijzen en aanbidden de laatste. Hierdoor komt Cassandra tot 

inkeer. De tekst van 'Muy graciosa es la doncella' klinkt aan het einde van het stuk – er 

volgt alleen nog een ballet –  en wordt voorafgegaan door de aanwijzing in het 

Portugees:  'Acabada assi sua adoração cantaram a seguinte cantiga, feita e ensoada polo 

autor', wat betekent 'Nadat zij zo hun aanbidding hadden volbracht, zongen zij het 

volgende lied, gemaakt en gespeeld door de auteur'. 'Zij' waren, te oordelen naar het 

voorafgaande, vrijwel alle personages, en het gedicht was dus bedoeld om als koor te 

worden gezongen binnen het toneelstuk. Het is dan ook duidelijk dat met 'la doncella' de 

maagd Maria wordt bedoeld. De tekst luidt als volgt:

Muy graciosa es la donzella:240 1

Cómo es bella y hermosa!241

Digas tú, el marinero,

que en las naves bivías

si la nave o la vela o la estrella 

es tan bella. 5

Digas tú, el cavallero,

que las armas vestías,

si el cavallo o las armas o la guerra

es tan bella.

Digas tú, el pastorzico 10

que el ganadico guardas,

si el ganado o los valles o la sierra

239 Uit het voorwoord van Hendrik Houwens Post bij Vicente 1960, p. 6.
240 Geciteerd uit Carvalhão Buescu 1983, p. 70. Het inspringen van de regels is conform deze bron.
241 Tastu en Duchambge hebben hier: 'hermosa y bella'.
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es tan bella.

De dichter prijst de schoonheid van de maagd Maria en vraagt drie personen om 

bevestiging: een zeeman, een ridder en een herder. Hij vraagt elk van hen hoe groot de 

schoonheid van de maagd is, vergeleken met voorwerpen die een grote rol spelen in hun 

beroep, hun stand en hun leven. De attributen worden genoemd in groepen van drie: het 

getal dat in de middeleeuwse getallensymboliek het volmaakte, het complete en het 

sublieme symboliseert.242 

Het gedicht frappeert door de ongewone keuze van de objecten waarvan de 

schoonheid met die van de maagd wordt vergeleken, onder meer: vee, oorlog, een schip, 

een paard en een bergrug. Wat de vraag natuurlijk suggereert, is dat de schoonheid van 

de maagd die van de wereld overstijgt.

Amable Tastu's vertaling van het gedicht luidt:

La jeune fille

de Gil Vicente243 

Qu'elle est gracieuse et belle ! 1

Est-il rien d'aussi beau qu'elle ?

Me diras-tu, matelot,

Sur ta galère fidèle,

Si la galère, ou le flot, 5

Ou l'étoile est aussi belle ?

Me diras-tu, chevalier,

Toi dont l'épée étincelle,

Si l'épée, ou le coursier,

Ou la guerre est aussi belle ? 10

Me diras-tu, pastoureau,

En paissant l'agneau qui bêle,

Si la montagne, ou l'agneau,

Ou la plaine est aussi belle ?

Qu'elle est gracieuse et belle ! 15

242 Hopper 1977, pp. 3-11.
243 Geciteerd uit Poésies complètes van Amable Tastu, 1858. 
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Est-il rien d'aussi beau qu'elle ?

De vertaling verscheen voor het eerst in Tastu's Poésies nouvelles uit 1835. Veel van de 

gedichten in deze bundel zijn vertalingen, maar alleen bij 'La jeune fille' geeft Tastu het 

complete Spaanse origineel weer naast haar eigen versie.244 Gezien de nieuwe titel is het 

niet langer een loflied op de maagd Maria, maar op een aards meisje. In de vorm brengt 

Tastu de volgende aanpassingen aan: ze verandert het rijmschema van de kwatrijnen van 

abcc-abcc-abcc bij Vicente in het meer conventionele gekruiste rijm abab-cbcb-dbdb, 

en herhaalt aan het einde de eerste twee regels. Waar het origineel voor de kwatrijnen 

versregels met verschillende lengte heeft (8, 8, 12 en 4 lettergrepen), heeft Tastu in de 

kwatrijnen regelmatige versregels van zeven lettergrepen – heptasyllabes. Het gedicht 

bestaat behalve uit de uitroep 'Qu'elle est gracieuse et belle!' (versregel 1 en 15) geheel 

uit vraagzinnen.

4.4.3 De muzikale zetting

Duchambge geeft haar lied de titel 'Cancione amorosa', Spaans voor 'liefdeslied', hoewel 

de correcte schrijfwijze zou zijn 'Cancion amorosa'. Ze gebruikt de eerste twee regels 

van het Spaanstalige origineel als opschrift boven de partituur, waarmee ze de aandacht 

vestigt op de herkomst van het gedicht. 

De partituur is geïllustreerd met een lithografie van de kunstenaar Jean-Victor 

Adam (1801-1867), die vier personages afbeeldt (zie hierboven): een exotisch 

uitgedoste zanger met een gitaar of luit op zijn rug die kennelijk spreekt of zingt, en om 

hem heen een ridder met zijn zwaard, een zeeman met zijn bootje en een herder. Het 

onderschrift van de lithografie is: 'Est-il rien d'aussi beau qu'elle!...'245

4.4.3.1 De vorm

Het lied staat in a-klein, heeft een 3/8-maat en de tempoaanduiding 'Andantino'. De 

partituur is 64 maten lang. De kwatrijnen worden gebruikt als coupletten, en de eerste 

(en laatste) twee regels als refrein. De tweede regel van het refrein wordt steeds 

herhaald. De refreinen en het voor- en het tussenspel staan in a-klein, de coupletten in 

A-groot. Het lied is te verdelen in de volgende secties:

! I: het voor- en tussenspel: mm. 1-8, a-klein ('A').

244 Een Spaanstalige versie die qua spelling licht afwijkt van de hierboven gegeven versie.
245 Hier eindigend met een uitroepteken in plaats van een vraagteken.
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! II: het refrein, mm. 9 (met opmaat) – 20, a-klein ('B').

! III: het couplet, mm. 29-44, A-groot ('C').

Het voorspel klinkt steeds tussen refrein en couplet, en ten slotte nog eenmaal als 

naspel. In de partituur is het voor- en tussenspel driemaal uitgeschreven, in mm. 1-8, 

mm. 21-28 en mm. 57-64. De vorm van het lied is dus, als alle coupletten worden 

uitgevoerd: A-B-A-C-B-A-C-B-A-C-B-A.

4.4.3.2 Melodische aspecten

Het lied wordt gekenmerkt door een patroon van frasen van vier maten. Het 

instrumentale voorspel bestaat uit twee frasen die sterk op elkaar lijken maar die 

enigszins verschillend eindigen. De melodie bestaat hier uit gebroken akkoorden (met 

een enkele doorgangs- of voorhoudingstoon) in een dalend patroon, met opvallende 

grote sprongen en accenten op zwakke maatdelen. De plaatsing van markante tonen op 

zwakke maatdelen geeft een levendig en onrustig effect: men zou de motieven in de 

rechterhand van de pianopartij arabesken kunnen noemen, vanwege de sierlijke 

grilligheid van de curve. In de 'altstem', de hoogste tonen van de linkerhandpartij, zien 

we een stijgende lijn die een tegenbeweging uitvoert ten opzichte van de melodie. 

Voorbeeld 4.4.1: mm. 1-8, het voor- en tussenspel.

De akkoorden in de begeleiding maken een Spaanse indruk door de V7-I-herhaling 

boven een orgelpuntbas op de (melodische) vijfde trap. Het begeleidingspatroon – dat 

overigens ook associaties oproept met gitaarakkoorden – is bijna identiek aan dat van 

enkele liederen uit het werk van de Spaanse tenor en componist Manuel del Pópulo 

García (1775-1832): zijn lied 'Lleva me a Zurguén' (uitgegeven in Parijs in 1830) heeft 

bijvoorbeeld vrijwel dezelfde begeleiding, in b-klein in plaats van a-klein:
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Voorbeeld 4.4.2: mm. 1-5 van 'Llévame a Zurguén'.

Ook García's meest populaire en bekende compositie 'Polo del contrabandista' heeft een 

begeleiding die lijkt op die van Duchambge:

Voorbeeld 4.4.3: 'Polo del contrabandista', mm. 1-8.

Beide voorbeelden zijn overigens oorspronkelijk liederen met gitaarbegeleiding. De 

vergelijking met de liederen van García is gerechtvaardigd omdat hij in Parijs aan het 

begin van de negentiende eeuw de meest prominente vertegenwoordiger was van 'het 

Spaanse' in de muziek. García was daarnaast een bekende en invloedrijke musicus; hij 

was de leraar van Adolphe Nourrit en trad op met Cinti-Damoreau, aan wie het lied is 

opgedragen. Het is ondenkbaar dat Duchambge hem niet kende. Er waren echter ook 

andere voorbeelden voorhanden; de Spaanse muziek en cultuur waren in Parijs in de 

jaren 1830 zeer populair.246 

Het refrein van 'Cancione amorosa' bestaat uit drie frasen: een voorzin van vier 

maten (mm. 9-12) die bestaat uit de drieklank van a-mineur, geprolongeerd over drie 

maten. Het hoogtepunt is de geaccentueerde e'' op 'belle' (m. 11), waar in de begeleiding 

een dissonante secunde a-b te horen is die niet in de compositie terugkeert. De voorzin 

wordt gevolgd door twee nazinnen (mm. 13-16 en mm. 17-20) die bijna identiek zijn, 
246 García en Cinti-Damoreau traden samen op in zijn opera Il Califfo di Bagdad in 1817 (Radomski 

2000, pp. 117-118).
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maar verschillend eindigen: de eerste keer stijgend, de tweede keer dalend naar de 

grondtoon. De tekst van de voorzin – een uitroep – is syllabisch gezet, de twee nazinnen 

– die de hoofdvraag van het lied formuleren – hebben kleine melismen op gepuncteerde 

figuurtjes en stijgende tertsen. Het effect is zwierig en belcantoachtig. Het materiaal van 

het refrein bestaat net als het voorspel uit akkoordtonen met een enkele 

voorhoudingstoon. De twee drieklanken in de maten 13 en 17 doen denken aan het 

stijgende drieklankmotief van mm. 9-11, ze zijn daarvan een verkorte versie.

Voorbeeld 4.4.4: mm. 9 (met opmaat) – 20, het refrein.

Het couplet bestaat uit vier frasen van vier maten elk. De eerste drie frasen beginnen 

met hetzelfde motief 2, maar elke frase eindigt verschillend. De vierde frase bevat twee 

mutaties van motief 2, aangevuld met een element opgebouwd uit akkoordtonen in m. 

42. Zowel refrein als couplet eindigt met een vraagzin.
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Voorbeeld 4.4.5: mm. 29-44, het couplet. 

De begeleiding heeft in het couplet het ritmische patroon van een boléro: doorgaande 

zestienden, met 32ste noten op de tweede zestiende van elke maat. Ook hiervoor kunnen 

de liederen van Manuel García hebben gediend als model. Hij gebruikt een dergelijk 

ritme in zijn 'Poderoso caballero': 

Voorbeeld 4.4.6, mm. 29-32: een boléroritme in de begeleiding.
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Voorbeeld 4.4.6: Manuel García's 'Poderoso caballero' mm. 1-3, met boléroritme.

In mm. 36 en 41 wordt het patroon  doorbroken: in m. 36 verplaatst de begeleiding zich 

naar een hoger register en klimt deze even boven de vocale partij, terwijl in m. 41 de 

begeleiding even staakt, waardoor de fis'' van de melodie extra nadruk krijgt.

In de verhouding tussen refrein en couplet valt op dat de opeenvolging van voor- 

en nazinnen heel verschillend is: het refrein heeft één voorzin en twee nazinnen, het 

couplet drie voorzinnen en één nazin. Refrein en couplet delen maar weinig melodisch 

materiaal.

4.4.3.3 Harmonische aspecten

Harmonisch gezien is sectie I, het voor- en tussenspel, statisch: het oscilleert tussen I en 

V(7) boven een orgelpuntbas e. Wat de passage Spaans doet klinken zijn de eerder 

genoemde associatie met 'echte' Spaanse muziek zoals die van García, de associatie met 

gitaaridioom en het feit dat de afwisseling tussen V7 en I boven een orgelpunt van de 

vijfde trap enigszins klinkt als de frygische ladder van die vijfde trap.

Sectie II, het refrein, begint met drie maten a-mineur, heeft dan een V7 in 

combinatie met een orgelpunt A in de 'basstem' van de begeleiding, en vervolgens een 

regelmatige V7-I-afwisseling per maat. Sectie III, het couplet, staat in A-majeur. Hier 

versnelt het harmonisch ritme: de maten 29, 31 en 30 hebben elk een I en een V7 boven 

een orgelpunt A. In m. 35 zien we een B-majeur-akkoord, functionerend als 

tussendominant voor V7  in m. 36. De maten 37 en 38 hebben weer elk een I en een V7 

boven een orgelpunt A. De maten 39 en 40 hebben een b-mineur-akkoord, de tweede 

trap en parallel van de subdominant. Vanaf m. 41, een V7-akkoord, vertraagt het 
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harmonisch ritme weer tot één akkoord per maat en de sectie eindigt in A-groot. Midden 

in m. 44, met de c op de vierde zestiende, wordt de vrij abrupte wending terug naar a-

klein en naar het refrein gemaakt.

4.4.4 De relatie tussen muziek en tekst

De uitroep 'Qu'elle est gracieuse et belle!', is als enige versregel geen vraagzin. Het is 

ook de enige frase die door de componiste geheel syllabisch is gezet, en tevens de meest 

verstaanbare. Opvallende momenten zijn verder in het refrein m. 11, met een melodisch 

accent op 'belle' en in de harmonie een markante dissonant a-b, en de gepuncteerde 

figuurtjes in mm. 13, 15, 17 en 20. Het couplet heeft versieringen in een iets andere 

stijl: zwierige zestiendentriolen die niet per se op belangrijke woorden lijken te vallen: 

in m. 31 vallen ze weliswaar op 'matelot', maar in m. 35 op de laatste lettergreep van 

'galère' en de eerste van 'fidèle'. Het grillige en decoratieve melodische verloop van mm. 

41-44,  weer te omschrijven als een arabesk, valt wel bij alle coupletten samen met een 

toepasselijke tekst: de vierde versregel van het kwatrijn bevat steeds het hoogtepunt van 

de vraagstelling.

4.4.5 Conclusie

Duchambge verklankt de Spaanse afkomst van het gedicht in haar zetting, door Spaans 

aandoende akkoorden en vooral door de topos van het boléroritme. Ze gebruikt 

hetzelfde ritme ook in 'Les mendians d'Espagne', 'Prenez bien garde!' en 'Mikaëla', alle 

romances met een Spaans onderwerp. Het is eveneens – net als bij 'C'est Pietro que 

j'aime' of 'Le bouquet de bal' – een uitbeelding van het onderwerp van het gedicht in de 

structuur van het lied. 

Het voorspel van 'Cancione amorosa' is (inderdaad) markanter dan dat van veel 

andere romances, met zijn grillige melodiek en 'Spaanse' akkoorden. Het refrein, het 

eigenlijke loflied 'Qu'elle est gracieuse et belle! / Est-il rien d'aussi beau qu'elle?' is 

gezet in mineur, maar is op geen enkele manier triest, eerder dansant. Het couplet, in 

majeur, is lyrisch en meeslepend, door het boléroritme in de begeleiding en de 

versieringen in de zangpartij. Wellicht is het lied gecomponeerd met Laure Cinti-

Damoreau in gedachten. In ieder geval sluit het aan bij twee grote romantische 

interesses: de hang naar het verleden door de keuze van een middeleeuws gedicht en het 

verlangen naar het exotische door de Spaanse kleur in de muziek.
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4.5 Le cloärec breton
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4.5.1  Inleiding

'Le cloärec breton' is gezet op een gedicht van Émile Souvestre. Het lied verscheen in 

een album van twaalf romances, uitgegeven door Boieldieu onder de titel Romances et  

chansonnettes de Madame Pauline Duchambge in 1836.247 De andere werken in het 

album zijn gecomponeerd op teksten van onder meer Rességuier, Desbordes-Valmore, 

Barateau en Victor Hugo. Ze worden voorafgegaan door lithografieën van verschillende 

kunstenaars. 

4.5.2 Het gedicht248 

Le cloärec breton

Amis, que me veut votre joie ?... 1

Vos chansons, votre vin de feu ?...

Du monde j'ai quitté la voie

Le cloärec n'appartient qu'à Dieu.

Je porte le deuil de la terre, 5

La terre éxil des coeurs élus,

Mes bras croisés pour la prière

Au monde ne s'ouvriront plus !...

Adieu, danses, sous les charmilles

Mots dits tout bas, tremblants aveux... 10

Tendres regards de jeunes filles,

Rêves adieux, adieux !

Votre âme de bonheur jalouse

S'endort dans un destin plus beau,

Un bruit du rouet d'une épouse 15

Au balancement d'un berceau.

Moi, pour famille j'ai la foule,

Moi, je dois veiller et souffrir

Partout où quelques [sic] larme coule,

247 De datering is gebaseerd op een vermelding in Bibliographie de la France 1836 (p. 23) van het 
verschijnen van een bundel Romances et chansonnettes bij de uitgever Charles Boieldieu. Het is 
waarschijnlijk dat het om de bundel met 'Le cloärec breton' en ook 'Fée ou Péri' gaat, omdat er geen 
andere edities van Duchambge bij Boieldieu bekend zijn. Charles Boieldieu was gevestigd op het 
adres op de titelpagina van de bundel tot 10 januari 1837 (Devriès en Lesure 1988, p. 63).

248 Geciteerd uit de partituur van de romance. Er is geen andere bron bekend voor dit gedicht. 
Leestekens toegevoegd.
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Partous [sic] où quelqu'un va mourir ! 20

Adieu danses, sous les charmilles

Mots dits tout bas, tremblants aveux...

Tendres regards de jeunes filles

Rêves adieux, adieux !

Souvent quand je vois une femme 25

Bercer un enfant dans ses bras

La douleur tombe dans mon âme

Et je passe en pressant le pas.

Mon espoir et ma foi s'épuisent,

Et sous le bosquet de tilleul 30

J'entends les oiseaux qui se disent :

Pauvre cloärec, il seras [sic] seul !

Adieu danses, sous les charmilles

Mots dits tout bas, tremblants aveux...

Tendres regards de jeunes filles 35

Rêves adieux, adieux !

Het gedicht bestaat uit drie coupletten van acht octosyllabes, met een rijmschema 

ababcdcd en om beurten vrouwelijk en mannelijk rijm. Na elk couplet volgt een refrein 

van vier versregels, bestaand uit drie octosyllabes en een kortere vierde versregel, een 

hexasyllabe. Het rijmschema van het refrein is efef. Het is mogelijk dat het laatste vers 

oorspronkelijk langer is geweest: het gedicht is alleen bekend uit dit lied, en 

Duchambge herhaalde vaak de laatste regel van een couplet of refrein geheel of deels. 

Het oorspronkelijke gedicht kan dus als laatste versregel ook bijvoorbeeld hebben 

gehad: 'Rêves adieux, rêves adieux!' De tekst bevat een paar kleine fouten: 'quelques 

larme' in versregel 19 moet zijn 'quelque larme', 'Partous' in versregel 20 'Partout', en 'il 

serait seul' in versregel 32 'il sera seul' of 'tu seras seul'.

Het gedicht heeft als ik-figuur een 'cloärec'. Dat woord, ook wel gespeld als 

'cloarec' of 'kloareg' betekent in de Bretonse taal klerk, seminarist of priester. Bij 

Souvestre is de 'cloärec breton' een personage of motief dat in meerdere boeken 

voorkomt. Hij legt in zijn Les derniers Bretons zelf uit wat cloärecs precies zijn: 'des 

jeunes paysans destinés à recevoir des ordres'. Hij vervolgt: 'Le cloarec ne commence 

ordinairement ses études qu'à seize ou dix-huit ans. C'est le plus souvent dans toute la 
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force d'une robuste jeunesse qu'il vient s'asseoir sur les bancs de l'école, à côté d'enfans 

[sic] de huit ans...'.249 Het priesterschap is niet zijn roeping: 'Sa famille, que le vaniteux 

espoir de faire un prêtre pousse à tous les sacrifices, ne peut cependant subvenir 

toujours à toutes ses dépenses.' Een cloärec is dus bij Souvestre een laagopgeleide, arme 

plattelandspriester of seminariestudent.

In het eerste couplet spreekt de jonge man zijn vrienden toe en zegt niet te geven 

om hun wijn en gezang, omdat hij behoort aan God. Hij moet het leed van de wereld op 

zich nemen, en zijn gekruiste armen dienen zowel om te bidden als om uit te drukken 

dat hij 'de wereld', het wereldlijke leven, niet mag of kan omarmen. In het refrein 

worden de dingen beschreven waar hij afscheid van neemt, en die hij mist: dansen, 

dromen, blikken van meisjes en verliefdheden. Hier blijkt dat hij moeite heeft met zijn 

priesterschap. In het tweede couplet omschrijft de ik-figuur wat zijn leeftijdgenoten wel 

hebben en hij niet: een vrouw en een kindje. Hij ziet dit als een beter leven: 'un destin 

plus beau'. Zelf heeft hij als gezin 'het volk', de lijdenden en de stervenden van zijn 

gemeente. De eerste twee coupletten zijn elk onderverdeeld in vier versregels over 'de 

anderen', de wereldse vrienden van de cloärec, en vier regels over hem en zijn lot. 

Ten slotte beschrijft de ik-figuur het effect van zijn priesterschap op zijn gedrag 

en gemoedstoestand: bij het zien van een vrouw met kind loopt hij snel door, en zijn 

geloof en optimisme zijn aan het verdwijnen. Hij denkt zelfs de vogels te horen zeggen 

dat hij altijd alleen zal blijven. 

4.5.3 De muzikale zetting 

De lithografie op de voorpagina van de partituur toont een in het zwart geklede man, de 

priester, die de armen gekruist voor zijn borst houdt. Rechts van hem, hoger gelegen, 

zien we een kerk en een oud stenen kruis, en links in de verte, wat lager, een groep 

jonge mensen die dansen onder een boom. De priester staat op de splitsing, zijn blik 

gericht op de groep jongelui. De signatuur van de kunstenaar rechtsonder is niet goed te 

lezen, het zou kunnen gaan om Menut Alophe.  

De romance heeft als opschrift een citaat van Charles Augustin Sainte-Beuve 

(1804-1869): 'Et mon bonheur, à moi, n'est pas de cette vie.' Het is afkomstig uit zijn 

gedicht 'Le rendez-vouz'.250 Het onderwerp van dat gedicht is niet direct verwant aan dat 

van Souvestre en is er eerder het spiegelbeeld van: een man die zich realiseert dat hij 

249 Souvestre 1836, pp. 283-284.
250 Sainte-Beuve, Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme (1829), p. 77. Joseph Delorme is een 

pseudoniem van Sainte-Beuve zelf.
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uiteindelijk niet gelukkig wordt van zijn romantische avonturen. De losse versregel die 

gekozen is voor het opschrift is echter wel toepasselijk, omdat ook de cloärec van 

Souvestre geen geluk vindt in 'dit' leven, het priesterschap.

4.5.3.1 De vorm

De partituur van 'Le cloärec breton' telt 62 maten, staat in c-klein, heeft een 2/4-

maatsoort en de aanduiding 'Agitato'. De zangpartij van de coupletten 2 en 3 is apart 

afgedrukt. Er zijn kleine verschillen in ritmiek en prosodie tussen de coupletten. Er is 

geen voorspel, maar wel een kort naspel, dat ook functioneert als tussenspel. Het lied is 

te verdelen in de volgende vormdelen:

! Het couplet ('A'), nominaal in c-klein, dat bestaat uit twee secties:

" I (mm. 1-18): twee lange frasen in c-klein

" II (mm. 19-35), twee lange frasen, de eerste in C-groot, de tweede 

harmonisch instabiel.

! Het refrein ('B'), in C-groot, dat bestaat uit twee lange frasen:

" mm. 36-45, en mm. 46 met opmaat – 57

! Het naspel van zes maten in c-klein ('C'), dat ook functioneert als tussenspel, 

mm. 58-62. 

Het naspel in weliswaar kort, maar zo memorabel dat het het effect heeft van een 

onafhankelijk vormdeel. De vorm van het lied wordt dus A-B-C-A-B-C-A-B-C, 

wanneer alle coupletten worden uitgevoerd.

4.5.3.2 Melodische aspecten

De componiste gebruikt in dit lied een grote variëteit aan melodisch materiaal, dat voor 

een deel onderling verwant is. Het couplet begint 'Agitato', met een frase die bestaat uit 

twee korte dalende (vraag)zinnen. De tweede zin is een herhaling, een trap hoger, van 

de eerste. De relatie met de pianobegeleiding is opmerkelijk: de eerste zin begint 'te 

laat', de tweede 'te vroeg'. Beide zinnen hebben de betrekkelijk kleine omvang van een 

terts (respectievelijk een grote en een kleine terts) en zijn geheel syllabisch gezet. Het 

effect is enigszins parlando.

135



Voorbeeld 4.5.1: mm. 1-10. De zang zet na de begeleiding in bij *, en vóór de begeleiding bij **.

In de tweede frase zien we twee gelijke zinnen, melodisch duidelijk verwant aan de 

eerste twee door het gebruik van korte dalende lijnen. Er is weer sprake van een 

stapsgewijs dalende terts (cel 1), nu versneld, maar de zin is verlengd met een nieuw 

melodisch element dat bestaat uit een dalende secunde en terts (cel 2). De zinnen zijn 

wat complexer en intenser door onder meer het gebruik van gepuncteerde figuren. De 

pianobegeleiding loopt hier nadrukkelijk wel ritmisch synchroon met de zangpartij: zie 

de gepuncteerde figuren in mm. 10 en 14, in tegenbeweging met de zang. Het feit dat de 

accenten, gepuncteerde figuren en kleine melismes in m. 10 en 14 alle op zwakke 

maatdelen vallen, versterkt het onrustige of geagiteerde effect. De linkerhand van de 

pianobegeleiding maakt in deze frase grote sprongen met soms dissonante intervallen. 

Ook dit draagt bij aan de onrust.

Voorbeeld 4.5.2: mm. 10-18.
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In de tweede sectie (mm. 19-35) krijgt de vocale partij nieuwe en met het voorgaande 

contrasterende melodische elementen: stijgende lijnen in plaats van dalende in mm. 19-

20 en 23-24, en het eerste grotere interval bij de dalende kwart op het woord 'terre' in m. 

22. De eerste frase van de sectie (mm. 19-26) heeft stapsgewijze beweging in C-groot in 

de zang en de rechterhand van de begeleiding beweegt in octaven. De frase wordt 

hiermee ongewoon zwaar aangezet, zowel ten opzichte van de rest van dit lied als 

vergeleken met andere liederen van Duchambge.

De tweede frase (mm. 27-34) is meer gefragmenteerd door de onregelmatige 

melodische curve. De onrust wordt enigszins minder in m. 32 met een lang akkoord in 

de begeleiding, een kleine voorhouding en een fermate. Mm. 34 en 35 vormen een brug 

naar het refrein.

Voorbeeld 4.5.3: mm. 19-34.

Het refrein staat in C-groot, en heeft de aanduidingen 'Andantino' en 'pp'. Het karakter 

ervan is cantabile. De eerste frase bestaat uit twee bijna identieke zinnen van vier maten, 

bestaand uit een motief van een stijgend gebroken akkoord (cel 3), gevolgd door een 

dalend motief. Dan volgt er een lange doorlopend dalende frase in dezelfde stijl, die 

bestaat uit de stijgende cel 3, gevolgd door driemaal eenzelfde motief (cel 4) op een 

steeds lagere trap, met een afsluiting. De eveneens lange dalende lijn in de bas en de 

begeleiding in triolen (niet als zodanig genoteerd) geven het effect van een lied-in-een-

lied, ingebed tussen de korte frasen. De afsluitende frase van vier maten bestaat uit 

varianten van de cellen 3 en 1. Hier heeft de begeleiding weer achtsten. 
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Voorbeeld 4.5.4: mm. 37-57, het refrein.

In het naspel keert de toonsoort c-klein terug. De dynamische aanduiding is hier 'forte' 

en het tempo '1o Tempo', dus 'Agitato'. De linkerhand speelt zeer lage en dissonante 

akkoorden, en de rechterhand heeft als eerste element een dalende harmonisch mineur-

ladder in octaven, in zestiende noten, beginnend in een register dat noch in de 

zangpartij, noch de pianobegeleiding elders wordt gebruikt. De ladder doet enigszins 

denken, ook qua affect, aan de dalende ladders die Mozart gebruikt in de strijkers in de 

slotscène van zijn opera Don Giovanni. Anderzijds is deze ook verwant aan de dalende 

lijn in de basstem in het refrein in mm. 46-53, hoewel die een volstrekt andere lading 

heeft. Het melodisch element dat hierop volgt (de herhaalde secunde d''-c'') is verwant 

aan het parlando-effect aan het begin. Het is een dramatisch en abrupt slot.

Voorbeeld 4.5.5: mm. 58-62, het naspel.

138



4.5.3.3 Harmonische aspecten

In het couplet wisselen harmonisch statische frases en onrustige frases elkaar af. De 

eerste frase van sectie I is statisch met slechts twee harmonieën: respectievelijk ruim 

vijf maten op de tonica (c-mineur) en ruim drie op de subdominant (f-mineur). In de 

tweede frase zien we echter een onrustig beeld: een afwisseling van twee maten met een 

tussendominant (e-verminderd, de VII7 in f-mineur) en twee maten IV (f-mineur), en 

dat herhaald.  

Sectie II staat eigenlijk al in C-groot, maar de voortekens blijven c-klein 

aanduiden. In de eerste frase (mm. 19-26) is er weer harmonische stasis: een orgelpunt 

C, met daarboven de trappen I-II-I-IV-I-II-I over tweemaal vier maten. De laatste frase, 

mm. 27-34, is weer onrustig: er zijn steeds groepjes van twee maten met een 

tussendominant en een oplossing: tweemaal V7-I in a-klein, tweemaal V7-I in G-groot. 

Mm 34 en 35 zijn betrekkelijk statisch, ze hebben duidelijk een dominantfunctie in C-

groot of c-klein.

Het refrein staat in C-groot. In de eerste frase (mm. 36-45) wisselen na een 

inleidende maat de eerste en vijfde trap in C-groot elkaar af, om in m. 45 af te sluiten op 

de tonica. In het gedeelte van m. 46 tot en met m. 52 ontstaat er een interessantere 

harmonische progressie uit de stapsgewijs dalende basstem: van I, via V7, VI, V, VII7 

naar V7 en keert ten slotte terug naar I in m. 53. De maten 54-57 ronden het gedeelte af 

met weer een afwisseling van eerste en vijfde trap.

Het naspel is behalve in melodische ook in harmonische zin opmerkelijk: met 

een forte c-mineurakkoord wordt in m. 58 duidelijk gemaakt dat het majeurgedeelte 

voorbij is. Er volgt een tweede trap (het verminderd septiemakkoord) in m. 58, een 

eerste trap in kwartsextligging in m. 59, en dan de eerste trap in een lage ligging, 

afgewisseld met dramatische wisselakkoorden die bestaan uit het septiemakkoord van 

de zevende trap, boven een orgelpunt C, in de maten 59-62. De samenklank is dissonant 

en duister.

4.5.4 De relatie tussen muziek en tekst

De tekst van het eerste couplet van het gedicht kan als positief of als negatief gelezen 

worden, maar door haar zetting geeft Duchambge er een sombere en labiele interpretatie 

aan: de somberheid door de dalende melodische lijnen van het begin die niet veel 

vrolijks beloven. Een vergelijkbare opbouw van meerdere dalende lijnen zien we in 

minstens twee andere liederen met sombere teksten: ten eerste aan het begin van 'Jeune 
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fille et jeune fleur', uit 1832, over de begrafenis van een jong meisje:

Voorbeeld 4.5.6: De eerste drie maten van 'Jeune fille et jeune fleur'.

En bijvoorbeeld ook in 'Adieu tout', over een vrouw die haar hart niet kan volgen:

Voorbeeld 4.5.7: de eerste acht maten van 'Adieu tout'.

De labiliteit van de hoofdpersoon wordt geïllustreerd door de vreemde verplaatste 

inzetten en abrupte overgangen in het refrein. Het refrein krijgt ook een emotionele 
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lading die het gedicht niet per se had: het had gemakkelijk triest kunnen zijn, maar is nu 

juist op lieflijke cantabile muziek geplaatst.   

4.5.5 Conclusie

Duchambge heeft met het grote contrast tussen de onrustige en beweeglijke 

mineurcoupletten en de dromerige majeurrefreinen het innerlijke conflict van de cloärec 

in de muziek verbeeld: enerzijds het leven als priester dat hem te wachten staat, met al 

het leed van de wereld, en zonder partner of kind, anderzijds het getrouwde leven dat 

hem niet gegund is maar dat blijkbaar wel zijn droom is geweest. Voor de negatieve en 

onrustige gevoelens bij zijn toekomst als priester en de bijbehorende offers gebruikt ze 

misplaatste accenten, springerige basnoten in de begeleiding, en een soms zeer snel 

harmonisch ritme. Voor de beschrijving van het leven dat hij niet heeft, gebruikt ze een 

lieflijke, idyllische stijl. 

Ze volgt de dichter niet op de voet: in het eerste couplet laat de muziek de 

wanhoop van de priester al horen voordat de tekst dat doet, en het tekstueel trieste 

refrein dat vijfmaal 'Adieu' zegt, en dat gemakkelijk als triest geïnterpreteerd had 

kunnen worden, begeleidt ze met lieflijke klanken. Zo contrasteert ze de treurigheid van 

het dagelijks leven van de priester met zijn dagdromen. Het naspel, een van 

Duchambges meest markante passages in een liedbegeleiding, is een dramatisch maar 

ook wat raadselachtig gedeelte, en is wellicht het best te interpreteren als een 

uitbeelding van de ontzetting van de cloärec bij het verbreken van de illusie van geluk.
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4.6 Le couvre-feu
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4.6.1 Inleiding

'Le couvre-feu' is uitgegeven door Ph. Petit in 1830.251 De partituur wordt voorafgegaan 

door een lithografie van Menut Alophe, voorstellende een straat in het donker, met een 

figuur in historische kleding die een lantaarn en een klok draagt, en een andere man op 

een ezel. Onder de lithografie staat de tekst: 'Bourgeois de Paris rentrez aux logis!'. De 

tekst van het lied, van Frédéric de Courcy, is alleen in de romance van Duchambge en in 

enkele latere bloemlezingen te vinden. Het lied is opgedragen aan Adolphe Nourrit.252

4.6.2 Het gedicht253

LE COUVRE-FEU

Ballade

Entendez-vous sonner l'heure du soir ? 1

L'ombre en nos murs éteint le crépuscule,

Voyez trotter ce Bourgeois sur sa mule ;

Bêtes et gens, regagnent le dortoir.

Bourgeois de Paris 5

Rentrez au logis,

Au bon Dieu

Faites vos prières;

Éteignez vos feux et vos lumières,

Voilà qu'on sonne le couvre-feu. 10

Dans le palais, sur le pont St. Michel,

Voici déjà qu'on ferme les boutiques ;

Le cabaret fait solder les pratiques,

Car pour veiller faut attendre Noël...

Bourgeois... 15

Notre bon Roi Charles neuf, en sa cour,

A, pour ce soir, grand gala, jeu, quadrille, 

L'or ou la soie, aux feux des lustres brille, 

On va danser au Louvre jusqu'au jour...

251 Datering op basis van een vermelding onder 'Bulletin musical' in  L'indépendant van 2 december 
1830. 

252 Het lied wordt genoemd in een brief uit 1835 van Xavier de Maistre (1763-1852): 'Je fredonne 
doucement certaine romance : (…) “Bourgeois de Paris / Rentrez aux logis”. (…) L'air connu de ces 
romances résonne dans mon coeur.' Maistre 1877, p. 74.

253 Geciteerd uit de partituur, hoofdletters en interpunctie deels toegevoegd.
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Bourgeois... 20

Lors par la ville, en chemin, gardez-vous

Des raffinés, des routes inconnues ;

A la nuit close on ne voit dans les rues

Que des voleurs, des amans et des loups...

Bourgeois... 25

C'est le moment où, malgré l'éteignoir,

S'en vont errer et les cottes de mailles

Et les manteaux à couleur de murailles

Et les minois couverts d'une masque noir...

Bourgeois... 30

Pour que maris et tuteurs et mamans

Ferment plutôt l'oreille et la prunelle,

Sous la fenêtre, en faisant sentinelle, 

Les amoureux répètent aux passans:

Bourgeois... 35

Loin de prévoir, dans le calme endormi,

Que le réveil viendrait avant l'aurore ,

Au coup de cloche, on se disait encore,

La veille au soir de saint-Barthélemy...

Bourgeois... 40

Het gedicht bestaat uit zeven coupletten die alle worden gevolgd door het refrein. Het 

rijmschema van de coupletten is abba, waarbij a mannelijk en b vrouwelijk is. De 

coupletten zijn kwatrijnen van décasyllabes. Het rijmschema van het refrein is ccdeed, 

waarbij c en d mannelijk zijn en e vrouwelijk. Het refrein heeft vier korte versregels van 

respectievelijk vijf, vijf, drie en zes lettergrepen, gevolgd door een versregel van negen 

lettergrepen (een neuvain)  en een van acht (een octosyllabe).

De term 'couvre-feu' duidt op een avondklok, een tijdelijk verbod om zich 

gedurende bepaalde uren op straat te begeven, meestal na zonsondergang, bijvoorbeeld 

in tijden van oorlog. De aanvang van de avondklok wordt aangekondigd door een 

'veilleur de nuit', een nachtwaker die roepend of zingend rondgaat door de stad, 

eventueel met een klok in de hand.

In het refrein worden de Parijse burgers door de 'veilleur de nuit' opgeroepen om 
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naar huis te gaan, de deuren te sluiten, tot God te bidden en de lichten te doven. Het feit 

dat de nachtwaker zijn oproep in een refrein en dus herhaald doet, kan men zien als een 

weergave van zijn werkwijze: hij loopt door de stad en doet zijn oproep steeds opnieuw, 

in elke straat.

De eerste twee coupletten beschrijven de bezigheden van verschillende Parijse 

burgers en hun voorbereidingen voor de avondklok: de herbergier rekent af met zijn 

klanten, de winkels sluiten, men haast zich naar huis. In het derde couplet horen we dat 

koning Karel IX feestviert in zijn paleis: blijkbaar is hij niet gebonden aan de regels van 

de avondklok. Deze vermelding is van belang omdat het een voorafspiegeling is van 

wat de koning later zal doen. De coupletten 4, 5 en 6 beschrijven hoe op straat alleen 

nog feestgangers, verliefde stelletjes, dieven, soldaten en louche types te vinden zijn. 

Aan het einde van het laatste couplet komt een verrassende wending: het gedicht 

blijkt de avond te beschrijven voor Sint Bartholomeüs. In combinatie met de vermelding 

van koning Karel IX verwijst het gedicht dus naar het beruchte bloedbad tijdens de 

Bartholomeüsnacht van 1572: in die nacht werden een aantal vooraanstaande hugenoten 

vermoord door soldaten van de koning, waarna in Parijs en later ook in de provincie 

door het volk nog eens duizenden protestanten werden omgebracht. Dat wordt dus 

bedoeld met 'Loin de prévoir, dans le calme endormi, / Que le réveil viendrait avant 

l'aurore.' De verwijzing naar de Bartholomeüsnacht moet voor de meeste lezers en 

luisteraars duidelijk zijn geweest: de geschiedenis werd tijdens de revolutie van 1795 

nog verwerkt in een geruchtmakend politiek getint (antimonarchistisch) toneelstuk door 

Joseph Chénier (Charles IX ), en in 1829 schreef Prosper Merimée zijn Chronique du 

règne de Charles IX, over hetzelfde onderwerp. 

Een interessante vraag is ten slotte wie de spreker of de verteller is in het 

gedicht. In het refrein is dat waarschijnlijk de nachtwaker, behalve na het zesde couplet, 

waar de woorden even in de mond van de verliefden worden gelegd: 'Les amoureux 

répètent aux passans.' In de coupletten zou het in eerste instantie de nachtwaker kunnen 

zijn, maar in het laatste couplet wordt gezegd: 'Loin de prévoir, dans le calme endormi, / 

Que le réveil viendrait avant l'aurore', hetgeen een alwetende verteller suggereert. Het is 

immers niet aannemelijk dat de nachtwaker bekend was met de plannen van Karel IX.

4.6.3 De muzikale zetting

Het lied wordt in de partituur aangeduid als 'Ballade'. Omdat er geen vroegere versie 

van het gedicht bekend is dan die van Duchambges zetting is het niet mogelijk te 
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zeggen welke aanpassingen zij gemaakt zou kunnen hebben in de tekst. Het lied heeft 

zeven coupletten, wat vrij lang is vergeleken met Duchambges andere liederen. Er zijn 

slechts twee andere liederen bekend van vergelijkbare lengte: 'La brigantine' (1815) 

heeft zes coupletten, 'Le Vénitien' (1827) acht.

4.6.3.1 De vorm

Het lied is 23 maten lang, heeft een 4/4-maatsoort en de tempoaanduiding 'Allegretto'. 

De begeleiding is voor 'piano ou harpe'. De omvang van de zangpartij is d'-d'', hetgeen 

vrij beperkt is. Bijzonder is dat de coupletten in d-klein staan en het refrein in D-groot. 

Er is een kort voorspel, een kort tussenspel van couplet naar refrein en een tweede 

tussenspel tussen refrein en couplet. Er zijn twee additionele maten naspel in mineur 

(identiek aan het voorspel) om mee af te sluiten na het laatste refrein en tussenspel. De 

vormdelen van deze romance zijn als volgt:

! Sectie I, een kort voorspel (mm. 1-2), in d-klein

! Sectie II ('A'), het couplet, in d-klein, bestaand uit: 

" eerste frase (mm. 2-6)

" tweede frase (mm. 6-10)

! Sectie III, het eerste tussenspel, mm. 10-12

! Sectie IV ('B'), het refrein in D-groot, bestaand uit: 

" eerste frase (mm. 12-16)

" tweede frase (mm. 16-20)

! Sectie V, het tweede tussenspel, mm. 20-21, in D-groot. Hierop volgen eventuele 

herhalingen van couplet en refrein.

! Sectie VI, het naspel: mm. 22-23, in d-klein, gelijk aan het voorspel.

Het lied heeft dus, wanneer men de zeer korte voor- en tussenspelen buiten 

beschouwing laat, een A-B of A-B-A-B-A-B...-vorm, afhankelijk van het aantal 

coupletten dat men uitvoert. De verdeling van de tekst over de melodie is bij dit lied 

uiterst regelmatig: in het couplet krijgt elke versregel acht kwartnoten, in het refrein 

krijgen de korte versregels drie of vier kwarten en de lange weer acht, maar elke frase 

beslaat dezelfde lengte.

4.6.3.2 Melodische aspecten

De romance begint met een kort voorspel dat de toonsoort exponeert en de dynamiek, 
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de sfeer en de beweging van het couplet bepaalt. De vierkwartsmaat, de gepuncteerde 

ritmes en de mineurtoonsoort geven het voorspel en couplet samen enigszins het 

karakter van een treurmars. De korte akkoorden in de begeleiding, onderbroken door 

rusten, versterken dit. De dynamische aanduiding van het couplet is 'pp'. Het meest 

markante melodische element is de stijgende en dalende kwart a'-d''-d''-a' bij de inzet 

van de zang (cel 1), maar de tonen a'-bes'-g' (cel 2) blijken ook een terugkerende 

melodische bouwsteen te vormen. Beide frasen van het couplet eindigen in F-groot, op 

de f'.

Voorbeeld 4.6.1: mm. 2-10, het couplet.

Het verrassende eerste korte tussenspel (mm. 10-12) vormt de overgang tussen couplet 

en refrein en bestaat uit een herhaald tertsloos a-akkoord. Het effect doet denken aan 

klokgelui en het akkoord heeft, in contrast met zowel couplet als refrein, geen 

gepuncteerde maar gewone achtsten met de aanduiding 'ff'. Vooral de altstem van de 

instrumentale begeleiding is interessant: de wisseltoon d' geeft de passage een modale 

kleur.

Het refrein heeft gepuncteerde figuren in de zangpartij, net als het couplet, maar 

door de triolenbegeleiding en de majeurtoonsoort krijgt de melodie een ander karakter: 

luider, extraverter en opgewekt. We zien hier viermaal het motief fis'-g'-e'-fis'-a' dat 

waarschijnlijk de roep of het gezang van de nachtwaker imiteert. Het roepmotief 

incorporeert cel 2, of kan worden gezien als een uitbreiding van die cel. Het korte 

naspel (mm. 20-21) doet weer denken aan het luiden van klokken, en ook hier is het de 

altstem van de begeleiding die het interessantste melodische materiaal bevat. De frasen 

van het refrein eindigen bijna allemaal stijgend en op de vijfde melodische trap, de a'. 
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De grondtoon d wordt tot m. 20 vermeden als afsluiting van een frase. Dat doet, vooral 

bij 'prières' in m. 16, wat gekunsteld aan. 

Voorbeeld 4.6.2: mm. 12-20, het refrein.

4.6.3.3 Harmonische aspecten

Het voorspel is het vormdeel met de meeste harmonische beweging: in iets minder dan 

twee maten vinden we de akkoordenprogressie I-VII-IV6-V-V7-I, met een tertsloos V7-

akkoord op de eerste en tweede tel van m. 2. De eerste frase van het couplet, mm. 2-6 

eerste helft, maakt een kleine wending naar F-groot, de tweede frase, mm. 6-10, begint 

weer in d-klein maar moduleert deze keer echt naar F-groot. Het eerste tussenspel (mm. 

10-12) bestaat uitsluitend uit een tertsloos A-akkoord, dat vanuit F-groot een 

opmerkelijke III is, maar dat in zowel het d-klein van het couplet als in het D-groot van 

het refrein een (zwakke) dominantfunctie heeft. Het refrein, in D-groot, kent weinig 

harmonisch avontuur. De maten 12 tot en met 16 (eerste helft) bewegen van D-groot 

naar A-groot, en de maten 16 (tweede helft) tot en met 20 blijven in D-groot. Het 

tweede tussenspel (mm. 20-21) prolongeert D-groot. De overgang terug naar d-klein, bij 

de herhaling (m. 21 naar m. 1) en uiteindelijk naar het naspel (m. 21 naar m. 22) is een 

abrupte en dramatische verandering van kleur en sfeer.

4.6.4 De relatie tussen muziek en tekst

Courcy schildert in zijn gedicht in eerste instantie het tamelijk vredige alledaagse Parijs 

aan het einde van een dag waarop een avondklok geldt. Het is, zo blijkt aan het einde 

van het gedicht, echter ook de avond vóór het bloedbad. Het geweld zelf wordt in zijn 

gedicht niet beschreven: in de laatste versregel van het laatste couplet begrijpen we pas 

dat de gemoedelijke beschrijving van de Parijse straten een voorspel was voor iets heel 
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anders, en krijgt het gedicht bij terugblik een grimmig aspect. 

Er zijn waarschijnlijk twee vertellers: een alwetende in de coupletten, die het 

karakter hebben van een soort pianissimo treurmars, met lange dalende melodielijnen en 

een geheimzinnige sfeer. In de refreinen is de verteller de nachtwaker, die het beste 

voorheeft met de burgers, in een onbezorgd D-majeur, met fortissimo akkoorden en 

overwegend stijgende melodielijnen die waarschijnlijk zijn geroep uitbeelden. Het is 

denkbaar dat vanaf 'Voilà' in m. 18 de alwetende verteller weer aan het woord is: dat zou 

de melodische omslag op dat punt ook verklaren. De contrasterende – maar uit verwant 

materiaal opgebouwde – secties worden verbonden door tussenspelen van enkele maten 

die het gelui van klokken imiteren. Beide overgangen zijn vrij abrupt en dramatisch.

4.6.5 Conclusie

In 'Le couvre-feu' doet Duchambge weer aan directe muzikale uitbeelding, met de 

steeds herhaalde roep van de nachtwaker in het refrein. Ze zet echter, net als in 'Le 

cloärec breton', ook een subtieler middel in: de componiste weet bij dit lied aanvankelijk 

meer dan de luisteraar, en verklankt vanaf het begin een emotie die in het gedicht pas 

later bovenkomt. Waar de tekst nog rept van de alledaagse bezigheden van de burgers 

van Parijs heeft de muziek al het karakter van een pianissimo treurmars. We komen er 

pas in het laatste couplet achter waarom dat zo is. 
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4.7 Fée ou Péri
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4.7.1  Inleiding

'Fée ou Péri' is een romance op een tekst van Jules de Rességuier. Het is het eerste lied 

in het album Romances et chansonnettes de madame Pauline Duchambge uit 1836, 

waaruit ook 'Le cloärec breton' en 'La pauvre fleur' afkomstig zijn. De partituur wordt 

voorafgegaan door een lithografie van een onbekende kunstenaar.

4.7.2 Het gedicht253

Fée ou Péri

Fée ou Péri, que sais-je ? 1

Dieu fit ton sein de neige,

Ton coeur de feu.

Ton oeil ardent ressemble 

À l'étoile qui tremble 5

Dans un ciel bleu.

Dans ta mélancolie,

J'aime ton corps qui plie

Comme un roseau.

Mais ta gaité m'enchante, 10

J'aime ta voix qui chante

Comme un oiseau.

Quand, éclairant l'espace,

Ton corps lumineux passe,

Dans nos jardins, 15

On dirait sur l'eau brune

Un rayon que la lune

Jette aux Ondins.

Une simple parole,

Un trésor, une obole, 20

L'écrin d'un roi,

Une perle, une rose,

Tout est la même chose

Venant de toi. 

253 Geciteerd uit Rességuier 1838, p. 247 (Prismes poétiques).
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Fée ou Péri, mystère, 25

Ton vol sur cette terre

S'est abattu.

Harmonie, Esprit, Âme,

Avec ton air de femme, 

Que me veux-tu ? 30

Het gedicht bestaat uit vijf strofen van zes versregels. Elke strofe bestaat uit twee 

groepen van twee heptasyllabes gevolgd door een tetrasyllabe. Het rijmschema is 

aabccb, waarbij de a- en c-rijmklanken vrouwelijk zijn en de b's mannelijk.

Volgens de Nouveau vocabulaire de la langue française uit 1827 is een fée een 

'sorte de nymphe enchanteresse' en een péri een 'génie des Persans', waarbij génie dan 

weer wordt verklaard als 'esprit ou démon qui selon les anciens accompagnoit les 

hommes depuis leur naissance jusqu'à la mort'.254 Er is een gedicht van Victor Hugo uit 

1825 met de bijna identieke titel 'La Fée et la Péri'. Hierin proberen de twee wezens, 

gevallen engelen, de ziel van een overleden kind mee te lokken, naar het vagevuur. Bij 

Hugo is de 'Fée' een demon uit de westerse christelijke wereld en de 'Péri' een demon uit 

de 'Oriënt'. De oriëntalistische associatie lijkt bij Rességuier echter veel minder sterk te 

zijn, en zijn Péri lijkt minder kwaadaardig dan die van Hugo.255

Rességuiers gedicht is niet verhalend van aard maar eerder evocerend en 

impressionistisch. De ik-figuur bewondert zijn geliefde maar doorgrondt haar niet: hij 

beschrijft haar in termen van contrasten. De aanbedene wordt aangesproken met 'tu', 

hetgeen een bestaande intimiteit suggereert. Het gedicht begint en eindigt met een 

vraagzin, maar ontwikkelt zich van het meer algemene 'que sais-je?' naar 'Que me veux-

tu?': de ik-figuur vraagt zich af in welke categorie bovennatuurlijke wezens zij 

thuishoort, maar vooral wat zij van hem wil. 

In de eerste strofe worden visuele contrasten beschreven: sneeuw versus vuur, 

wit versus blauw, en contrast tussen uiterlijk en innerlijk. De tweede strofe bevat 

tegengestelde emoties: melancholie en vrolijkheid, verduidelijkt met beelden uit de 

natuur: het lichaam van de geliefde buigt als een riet in droefheid, en ze zingt als een 

vogel wanneer ze vrolijk is. 

De derde strofe verschuift de beeldspraak naar het bovennatuurlijke: als een 

254 Lambert-Gentot 1827, pp. 371, 404, 620.
255 Hugo 1828, p. 365. Robert Schumann componeerde in 1843 het oratorium Das Paradies und die 

Peri, gebaseerd op een deel uit Lalla Rookh van Thomas Moore uit 1817. 
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engel met een lichtgevend lichaam begeeft de geliefde zich in tuinen, en het lijkt of er 

maanlicht valt op de 'Ondins', de watergeesten.256 De vierde strofe somt de geschenken 

op die zij geeft: een woord, een kleinigheid, de schrijn van een koning, een parel, een 

roos. Alle voorwerpen zijn echter even waardevol omdat ze van haar afkomstig zijn. De 

vijfde en laatste strofe begint net als de eerste met de woorden 'Fée ou Péri'. De dichter 

vraagt zich af: 'Harmonie, geest en ziel, in je verschijningsvorm als vrouw, wat wil je 

van mij?'.  

4.7.3 De muzikale zetting

Er is een aanzienlijk verschil tussen de tekst van Duchambges lied en de versie van het 

gedicht uit 1838: in de versie van de romance ontbreken strofen 3 en 4 uit Rességuiers 

bundel, terwijl de derde strofe als volgt luidt:

Heureuse sans mélange

Ou triste comme l'ange

Du ciel banni,

Tes pleurs ou ton délire

Ton mouchoir ou ta lyre

Tout est béni.

Het lijkt waarschijnlijk dat deze strofe afkomstig is uit een eerdere versie van het 

gedicht: Les prismes poétiques werd immers in 1838 uitgegeven en de romance in 1836. 

De strofe beschrijft de contrasterende emoties van de geliefde: gelukkig tegenover triest, 

waarbij het geluk wordt geassocieerd met extase en een lier, en triestheid met een 

zakdoek, een engel (weer een bovennatuurlijk wezen) en tranen – en alle emoties zijn de 

dichter even lief. Vergeleken met de versie uit Les prismes poétiques heeft Duchambges 

variant dus minder bovennatuurlijke elementen, meer emotie en zintuiglijke termen, en 

een betere aansluiting tussen strofe 2 en 3. Deze versie van het gedicht is daardoor een 

consistenter geheel.

Het citaat van Victor Hugo dat de partituur siert, 'Je t'adore ange, et t'aime 

femme' komt uit Hugo's Les chants du crépuscule uit 1835.257 Het is een versregel uit 

een gedicht getiteld 'Autre chanson', een serenade voor een slapende geliefde. Het 

complete refrein is als volgt:

256 Lambert-Gentot 1827, p. 580.
257 Hugo 1835, p. 195. 
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Je t'adore ange et t'aime femme.

Dieu qui par toi m'a complété

A fait mon amour pour ton âme

Et mon regard pour ta beauté !

Het drukt uit, net als Rességuiers gedicht, dat de ik-figuur op meerdere manieren van 

zijn aanbedene houdt: om haar schoonheid maar ook om haar ziel. Duchambge heeft uit 

Les chants du crépuscule overigens het gedicht 'La pauvre fleur' op muziek gezet, en die 

romance verscheen in hetzefde album uit 1836 waaruit ook 'Fée ou Péri' afkomstig is. 

Het is dus waarschijnlijk dat ze Hugo's bundel al kort na het verschijnen in handen had 

en er onmiddellijk uit putte voor een romance en een citaat.

De lithografie die aan de partituur voorafgaat, toont een man, zittend in een 

landschap. Voor en boven hem zweeft een vrouw in een wit gewaad met bloemen in 

haar haar, spelend op een harp. De man kijkt naar haar, wijst met zijn rechterhand naar 

zichzelf en maakt met zijn linkerhand een vragend gebaar. Het lijkt de laatste versregel 

uit te beelden: 'Que me veux-tu?'

4.7.3.1 De vorm

Het lied is twintig maten lang, staat in Bes-groot, heeft een 4/4-maatsoort en een 

begeleiding in achtstetriolen.258 Het is een kort lied, het kortste van de elf die hier 

worden besproken. De tempoaanduiding is 'Un poco allegretto'. Er zijn vier strofen en 

een voorspel van vier maten dat door de strofische structuur van het lied ook 

functioneert als tussenspel. Het bestaat uit de volgende secties:

! I ('A'), het voorspel, mm. 1-4, in Bes-groot.

! II  ('B'), mm. 5-10, versregels 1-3, in Bes-groot.

! III ('C'), mm. 11 (met opmaat) – 14, versregels 4 en 5, via c-klein en F-groot 

terug naar Bes.

! IV ('B''), mm. 15-20, versregels 5 (opnieuw) en 6 (herhaald) in Bes-groot, 

muzikaal bijna identiek aan sectie II.

Het lied heeft dus een  A-B-C-B'-vorm.

4.7.3.2 Melodische aspecten

'Fée ou Péri' begint met een voorspel van vier maten. Deze sectie I bestaat uit tweemaal 

258 In het voorspel worden deze genoteerd als sextolen van twee kwartnoten lang.
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een fragment (cel 1) dat later ook een rol speelt in de vocale partij: mm. 1 en 2 zijn bijna 

gelijk aan mm. 5 en 7 (ze zijn een octaaf hoger). Ze worden gevolgd door een 

stapgewijze afdaling in mm. 3 en 4, als contrast. De maten 1 en 2 zetten beide in met 

een triller. 

Voorbeeld 4.7.1: mm. 1-4.

Sectie II bestaat uit drie korte frasen van elk twee maten. De eerste en tweede frase 

vertonen grote gelijkenis: ze bestaan beide uit stijgende akkoordtonen, een kwart en een 

terts, met de gezamenlijke omvang van een sext en onderbroken door achtste rusten. 

Hierop volgt in beide gevallen een figuur met een veel kleinere omvang: in m. 6 

omcirkelt de melodie de f' met de onder- en bovensecunde, en in m. 8 de c'' op dezelfde 

wijze. De maten 9-10 laten iets nieuws zien: een motief met een stijgende sext (verwant 

aan cel 1 uit m. 5) vanaf de f', gevolgd door een stapsgewijs dalende lijn d''-c''-bes'.

Voorbeeld 4.7.2: mm. 5-10.

De derde sectie heeft twee opmatige frasen van twee maten elk. In m. 11 zien we nieuw 

melodisch materiaal dat echter verwant is aan het eerder gebruikte: de g' wordt 

afgewisseld met de as', hetgeen de (tussen)dominantfunctie van het onderliggende G-

akkoord versterkt en een dramatische tint geeft aan het woord 'ardent'. Er is 

verwantschap tussen deze maat en m. 6, beide bestaan uit herhaalde tonen met een 

(chromatische) wisseltoon. Op tel 4 van m. 11 zien we op een gepuncteerde figuur weer 

een sextsprong omhoog, verwant aan cel 1, nu verder ingekort. De stapgewijze daling in 
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m. 12 doet denken aan mm. 9 en 10. De maten 13 en 14 imiteren mm. 11 en 12 in eerste 

instantie op een sequensachtige manier (net als de relatie tussen mm. 7-8 en 5-6), 

inclusief de verlaagde wisseltoon (ges') en de gepuncteerde sextsprong omhoog. De 

afloop is nu echter anders: in m. 14 krijgen we d''-c''-es''-c'' boven een abrupte 

harmonische wending.

Voorbeeld 4.7.3: mm. 11 (met opmaat) – 14.

Sectie IV is muzikaal gezien een herhaling van sectie I, met uitzondering van enkele 

toegevoegde versieringen, en van de melodie in m. 20, waar we in plaats van een 

stijgende sext een stijgend octaaf zien, het grootste interval van het lied, op 'dans un ciel 

bleu'. Op dit punt volgt de componiste de structuur van het gedicht: de rijmende 

versregels 'Ton coeur de feu' en 'dans un ciel bleu' hebben bijna dezelfde melodie. Het 

lied kent een grote eenheid aan melodisch materiaal.

Een van de opvallende kenmerken van deze romance is dat Duchambge vrij veel 

versieringen voorschrijft, zowel 'tr' voor trillers als het dubbelslagteken. Het 

instrumentale voorspel begint zelfs met een triller in de melodie. De keuze van de 

versieringen is echter per strofe verschillend: de tweede strofe heeft trillers op mm. 5 en 

7, maar de dubbelslagen op mm. 9 en 19 ontbreken. De opmaat voor m. 11 is een kwart 

in plaats van een achtste. Strofe 3 heeft op de maten 5 en 7 geen trillers maar 

dubbelslagen, en ook een dubbelslag op m. 19. Strofe 4 heeft weer trillers op mm. 1 en 

5, en lijkt verder vooral op strofe 1. Door de vele versieringen, rusten binnen woorden 

en bijvoorbeeld de octaafsprong in combinatie met een dubbelslag in m. 19 is dit 

vocaal-technisch een lastiger stuk dan Duchambges meeste liederen.

4.7.3.3 Harmonische aspecten

Harmonisch gezien gebeurt er niet veel ongewoons in deze romance. Sectie I, het 

voorspel, heeft een I-II6-V7-I openingsformule. Het harmonisch ritme vertraagt bij de 

inzet van de zang: sectie II heeft achtereenvolgens twee maten I (in Bes-groot), twee 
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maten II, en in mm. 9-10 een standaard I (kwartsext)-V7-I progressie. Pas in sectie III 

wordt het interessanter: een tussendominant naar c-klein, met een septiem en met een 

verlaagde none in de zangpartij in mm. 11-12, gevolgd in m. 13 door een 

dominantseptiemakkoord (F septiemakkoord in kwintsextligging), met weer even een 

verlaagde none die een dramatisch effect bewerkstelligt. In m. 14 wordt het harmonisch 

ritme opgevoerd tot vier akkoorden per maat: I-V-II-V. Hierna maakt sectie IV een 

kalme indruk. Deze is harmonisch identiek aan sectie II. 

4.7.4 De relatie tussen muziek en tekst

Twee kenmerken springen in het oog. Ten eerste is dit de overal aanwezige combinatie 

van zowel beweeglijke als statische elementen in de melodie: de melodische cellen 1 

(springend, stijgende intervallen met de omvang van een sext) en 2 (statisch, één toon 

omcirkelend) komen steeds in combinatie voor. Men zou hier – met enige moeite – een 

verklanking van de tegenstelling hemels versus aards of engel versus demon in kunnen 

zien. De opgetogen stijgende lijnen doen enigszins denken aan die in Duchambges lied 

'T'enfuiras-tu?' ('Oh! Si j'avais de grandes ailes / Que je traverserais de lieux!'), met een 

al even sprookjesachtig beeld van een vrouw die wenst dat ze naar haar geliefde toe zou 

kunnen vliegen.

Ten tweede valt op hoeveel trillers en dubbelslagen worden voorgeschreven. 

Duchambge gebruikt het dubbelslagteken af en toe in andere liederen, maar ze gebruikt 

het teken 'tr' behalve in dit lied vrijwel nergens. Ook is het in het algemeen niet 

gebruikelijk om een thema, een frase of een heel lied te beginnen met een triller, zoals 

hier gebeurt – doorgaans fungeert deze juist als signaal van afsluiting.259 Heeft de triller 

in dit lied een bijzondere betekenis? De vele trillers en dubbelslagen zouden het gezang 

van de vogels uit kunnen beelden die worden genoemd in de tweede strofe, en zo 

verwijzen als pars pro toto naar 'de natuur'.

Misschien moet men de triller hier echter vooral zien als een moment van 

melodische ambiguïeit en desoriëntatie: bij het uitvoeren van een triller is de toonhoogte 

van de melodie tijdelijk onduidelijk. Men weet even niet op welke toonhoogte men zich 

'bevindt' en waar men precies naar luistert: een triller is een ongrijpbaar melodisch 

element. Wellicht is deze melodische ambiguïteit een verklanking van de 

ongrijpbaarheid van Rességuiers bovennatuurlijke wezen.

259 De romance 'S'il pouvait m'aimer encore!' (1836) begint met een dubbelslag op de eerste toon van de 
vocale partij. 
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4.7.5 Conclusie

Rességuiers gedicht gaat over een geliefde die wordt ervaren als bovennatuurlijk, omdat 

ze zowel aantrekkelijk als ongrijpbaar is. Ze wordt gekenmerkt door tegenstrijdigheden 

en is zowel koud als warm, triest als vrolijk, vertrouwd als exotisch. Er volgt geen 

antwoord op de vragen van de ik-figuur: is ze een engel of een demon? Wat wil ze 

precies van hem? Niettemin is duidelijk dat hij van haar houdt, ook al doorgrondt hij 

haar niet. 

Muziek en gedicht vertellen in dit lied niet hetzelfde verhaal: de dualiteit van het 

gedicht is niet te horen in de muziek, waar er niet voor is gekozen om het contrast 

tussen engel en demon op een of andere manier hoorbaar te maken. In plaats daarvan 

schept Duchambge met lieflijke triolen en vele versieringen een kleurrijke 

sprookjeswereld.
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4.8 Le bouquet de bal
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4.8.1  Inleiding

'Le bouquet de bal' van Eugène Scribe verscheen voor het eerst in de Revue de Paris 

van 1829. Duchambges partituur werd op de bladzijden onmiddellijk volgend op het 

gedicht afgedrukt. Er bestaan latere edities, met piano- en met gitaarbegeleiding, 

uitgegeven door onder meer Pleyel en Meissonnier.260 In 1837 schreef Charles Desnoyer 

(1806-1858) een toneelstuk Le bouquet de bal dat gebaseerd is op de verhaallijn van 

Scribes gedicht. Hij gebruikte Duchambges muziek als toneelmuziek, maar hoe die 

gearrangeerd was en door wie is niet bekend.261

4.8.2 Het gedicht262 

Eugène Scribes gedicht heeft vier strofen van acht versregels, alle octosyllabes behalve 

versregel 7, die steeds een heptasyllabe of zevenlettergrepig 'vers impair' is. Het 

rijmschema is ababccdd, een combinatie van 'rimes croisées' en 'rimes plates'.

Le bouquet de bal

Vous partez brillante et parée 1

Pour ce bal où je n'irai pas !

De voeux, d'hommages entourée,

À moi penserez-vous, hélas !

Qu'alors ce bouquet vous rappelle 5

Un amant absent et fidèle... 

Et si je ne suis pas là,

Mon bouquet du moins y sera. 

Vous partez, et moi je demeure

Avec mon amour et ma foi ! 10

À vous, moi je pense à toute heure ;

Vous, à minuit pensez à moi !

Presse alors cette fleur jolie

Sur ton coeur, seul bien que j'envie ;

Et si je ne suis pas là, 15

Mon bouquet du moins y sera.

260 Pleyel gaf het lied al uit in 1830 ('Nouvelles diverses' 1830, p. 3). Er zijn ook edities uit Nederland en 
Amerika.

261 Desnoyer 1837, p. 13, Vapereau 1870, p. 529. Charles Desnoyer was een van de vele schrijvers die 
samenwerkten met Eugène Scribe, zie hoofdstuk 3.9. 'Le bouquet de bal' wordt ook genoemd in de 
roman Toute une jeunesse van François Coppée (1842-1908).

262 Geciteerd uit Revue de France 1829, p. 151.
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Regarde-le, quand avec grâce

Mes rivaux viendront te vanter.

Regarde-le... Si leur audace

À walser voulait t'inviter, 20

Que ce bouquet, ma seule offrande,

Et vous sépare et me défende.

Et si je ne suis pas là,

Mon bouquet du moins y sera.

Elle partit fraîche et brillante 25

Et les soupirs de mille amans,

Du bal la musique enivrante

Bientôt égarèrent ses sens. 

Effleurant à peine la terre

Elle walsait vive et légère, 30

Quand soudain minuit sonna...

Et le bouquet n'était plus là.

In de eerste drie strofen van het gedicht is een man aan het woord. Hij richt zich tot zijn 

geliefde, die zonder hem naar een bal gaat. Om rivalen op afstand te houden en de jonge 

vrouw te herinneren aan zijn affectie geeft hij haar een corsage (het 'bouquet' uit de 

titel). Hij maakt zich zorgen dat zij op het bal de aandacht zal trekken van andere 

mannen, en meer nog, dat zij die niet zal afwijzen. De corsage moet op het hart worden 

gedragen, zodat ze aan hem zal denken, in het bijzonder om middernacht. De laatste 

twee regels van de eerste drie strofen zijn steeds: 'Et si je ne suis pas là, / Mon bouquet 

du moins y sera.' Ze vormen een refrein dat de wens uitdrukt om toch op het bal 

vertegenwoordigd te zijn en om op afstand de band met zijn geliefde te behouden, of 

sterker, de controle over haar te behouden.

De wals was in Frankrijk in 1829 een relatief nieuwe en modieuze dans die werd 

gezien als  bijzonder erotisch omdat ze niet een groepsdans was zoals de vele 

'contredanses' uit het begin van de eeuw, maar een parendans, waarbij de man de vrouw 

bij haar middel vasthield.263 

Het is opmerkelijk dat in de eerste twee strofen de geliefde wordt aangesproken 

met 'vous', in de derde met 'tu', en dan weer eenmaal met 'vous' in versregel 22. De 

afwisseling van 'vous' en 'tu' kan worden gelezen als een weergave van de verwarring 

263 Lamb 2001: 73.
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van de ik-figuur over de status die hij in haar ogen heeft: een aanbidder op afstand zegt 

'vous', een verloofde of geliefde zegt 'tu'. De vierde strofe begint met 'Elle partit fraîche 

et brillante', een formulering die de eerste versregel van de eerste strofe imiteert maar 

die ook een verandering van het tijd- en het vertelperspectief aangeeft. Er wordt nu 

gesproken in de verleden tijd en de verteller is een derde persoon die zich niet richt tot 

de aanbedene (gezien de aanduiding als 'elle'), maar spreekt over haar. 

De vierde strofe beschrijft de geliefde op het bal: als in een droom zuchten 

duizenden aanbidders terwijl zij een wals danst, en haar voeten raken nauwelijks meer 

de grond. Om middernacht, het tijdstip waarop haar aanbidder haar vroeg aan hem te 

denken, blijkt zij de corsage te hebben verloren: 'Quand soudain minuit sonna... / Et le 

bouquet n'était plus là.' Hiermee is de connectie tussen haar en de ik-figuur, of beter 

gezegd, de gewenste band waar de corsage het symbool voor was, verbroken. Het bal en 

het verdwijnen van de corsage om middernacht zijn daarnaast tevens sprookjesmotieven 

die doen denken aan bijvoorbeeld het verhaal van Assepoester, waar een betovering, op 

een bal, ook slechts standhoudt tot middernacht.

4.8.3 De muzikale zetting

Voor dit lied veranderde Duchambe bijzonder weinig aan het gedicht: alleen de laatste 

twee versregels van iedere strofe worden herhaald en vormen het refrein. Hierdoor 

vallen de afwijkende laatste twee versregels van de vierde strofe des te meer op. De 

partituur heeft de aanduiding 'Mouvement de walse', en de pianobegeleiding heeft 

gedurende het hele lied een walsritme. Er zijn meer voorbeelden van romances in 

walsvorm in Duchambges oeuvre: 'Il m'attend pour valser' (na 1829), 'La walse et 

l'aumône' (ca. 1833) en 'Juliette' (1836).

4.8.3.1 De vorm

'Le bouquet de bal' is 52 maten lang, heeft een 3/4-maatsoort en staat in Bes-groot. De 

omvang van de zangpartij is c'-f''. De editie in de Revue de Paris heeft de aanduiding 'F' 

voor forte aan het begin, een diminuendo in m. 34, en enkele fraseringsbogen, accenten 

en crescendotekens. Het lied bestaat vrijwel geheel uit frasen van acht maten, waarbij 

op elke frase twee versregels zijn gezet. De enige uitzondering op dat patroon is het 

instrumentale tussenspel van vier maten (mm. 33-36). De volgende secties zijn te 

onderscheiden:

! Sectie I ('A'), het instrumentale voorspel, dat loopt van m. 1 (met opmaat) tot m. 
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8, in Bes-groot.

! Sectie II ('B'), de eerste zes versregels, mm. 9-32, bestaand uit: 

" frase 1: versregels 1 en 2, mm. 9-16, in Bes-groot,

" frase 2: versregels 3 en 4, mm. 17-24, met tussendominanten voor de zesde 

en vijfde trap,

" frase 3: versregels 5 en 6, mm. 25-32, in F-groot met een expressief bes-

mineur wisselakkoord.

! Sectie III ('C'), een kort instrumentaal tussenspel dat van F-groot terugkeert naar 

Bes-groot, mm. 33-36.

! Sectie IV ('B' '),  de versregels 7 en 8 herhaald, mm. 37-52, op enkele details na 

muzikaal gelijk aan mm. 9-16.

" frase 1: versregel 7 en 8, mm. 37-44,

" frase 2: versregel 7 en 8 opnieuw, mm. 45-52.

Men kan de vorm dus omschrijven als A-B-C-B'.

4.8.3.2 Melodische aspecten

De melodie is opgebouwd uit enkele korte cellen die intensief worden hergebruikt. 

Sectie I, het voorspel, is voor het grootste deel samengesteld uit versies van een 

melodisch-ritmische cel die bestaat uit een kwart, twee stijgende achtsten en weer een 

kwart (cel 1). Een karakteristiek is hier de toonherhaling van de opmaat naar de eerste 

tel in mm. 1, 2, 5 en 6, die tweemaal samenvalt met een voorhouding op de eerste tel. 

Het effect is een harmonische spanning op de eerste tel van de maat die oplost op de 

tweede achtste (in m. 1, 2, 5 en 6) en die het stuwende effect van het walsritme 

versterkt.  

Voorbeeld 4.8.1: mm. 1-8.
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Sectie II bestaat uit een klein aantal melodische elementen die worden hergebruikt en 

gevarieerd. De eerste drie tonen van de vocale partij, cel 2, met een gepuncteerd ritme, 

zien we in uitgebreide vorm terug in m. 15, maar de cel is ook te herkennen (in 

omgekeerde en versnelde vorm) in de gepuncteerde figuren van mm. 10 en 11. De 

dalende kwint van m. 12 en m. 13 (cel 3)  is een derde element dat later terug zal keren, 

zowel in de originele gedaante als in de vorm van het complementaire interval, de 

stijgende kwart. 

Voorbeeld 4.8.2: mm. 9-16.

De tweede frase van sectie II, mm. 17-24, bestaat uit twee kortere zinnen (mm. 17-20 en 

mm. 21-24) die bijna gelijk zijn, maar waarvan de tweede zich een trap lager bevindt. 

De frase bevat een aantal malen cel 3 en een aantal malen de omkering daarvan, de 

stijgende kwart. Zowel m. 20 als m. 24 bevat varianten op cel 2, de stapsgewijs dalende 

terts, deze keer zonder gepuncteerd ritme. Maat 24 heeft daarbij nog een achtste rust 

voor 'hélas!', die een zucht uitbeeldt:

Voorbeeld 4.8.3: mm. 17-24.

De derde frase van deze sectie heeft een iets dramatischer karakter, met een herhaalde f' 

die men kan zien als een vierde melodische cel, en kleine mineuruitbarstingen met een 

kort crescendo in mm. 25-28 en 29-32. Het is de enige frase zonder achtste noten. Het is 

een elegant effect dat tweemaal de melodische wending (de overgang mm. 26-27) op 

een andere plek plaatsvindt dan de harmonische (tussen mm. 25 en 26), en het is ook 
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fraai hoe het tussenspel precies begint op de slottoon van de zang, op de tweede kwart 

van m. 32.

Voorbeeld 4.8.4: mm 25-33.

Sectie III, het tussenspel, is melodisch gezien een afgezwakte versie van de eerste vier 

maten van het voorspel, met eenzelfde motief dat steeds een toon lager klinkt, en een 

indicatie 'diminuendo'. De linkerhand van de begeleiding heeft hier bij wijze van 

uitzondering niet de gebruikelijke drie kwartnoten per maat, maar een kwart-rust-kwart-

patroon. 

Ten slotte is sectie IV (B') vrijwel gelijk aan de eerste frase van sectie II, 

herhaald, maar nu met accenten op mm. 41, 42, 49, 50 en 51, die veel nadruk geven aan 

de woorden 'mon bouquet'. Verdere verschillen zijn dat de achtstefiguurtjes in mm. 38 

en 39 nu niet gepuncteerd zijn, en dat de melodie in m. 51 naar f'' springt in plaats van 

naar d'' – het hoogste punt van de zangpartij en het melodische hoogtepunt van het lied.

Voorbeeld 4.8.5: mm. 49-53.

4.8.3.3 Harmonische aspecten

Harmonisch gezien zijn sectie I en de eerste frase van sectie II weinig avontuurlijk. Pas 

in de tweede frase van sectie II wordt het iets interessanter, met tussendominanten eerst 

voor de zesde trap (mm. 17-20) en dan voor de vijfde (mm. 21-24). In de volgende frase 

vinden we een bes-mineurakkoord in kwartsextligging in mm. 26-27 en 30-31, dat een 

wisselakkoord vormt tussen de F-grootakkoorden in de omringende maten. Dit is qua 

harmonie het meest dramatische gedeelte, op de versregels 5 en 6.
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4.8.4 De relatie tussen muziek en tekst

Twee emoties overheersen 'Le bouquet de bal': de vreugde van het bal en de angstige 

jaloezie van de afwezige aanbidder. De eerste emotie, het plezier in het dansen, het 

gezelschap en de bewondering, is hoorbaar in het meeslepende voorspel en de eerste 

frase van de vocale partij. Vanaf de tweede frase wordt langzaam de onrust van de 

aanbidder hoorbaar, waar het lied harmonisch vertrekt uit Bes-groot: 'À moi penserez 

vous, hélas!', met een hoorbare zucht. In de derde frase worden de akkoorden tragischer 

op 'Qu'alors ce bouquet vous rappelle  / Un amant absent et fidèle...', waar we te horen 

krijgen wat de bedoeling is van de gegeven corsage: de jonge vrouw te herinneren aan 

de afwezige maar loyale vriend. In de laatste sectie zingt de ik-figuur tweemaal de 

laatste twee  versregels 'Et si je ne suis pas là, / Mon bouquet du moins y sera', waarmee 

hij nogmaals bezweert dat de corsage hem vertegenwoordigt op het bal. Het melodische 

hoogtepunt in m. 51 is bijzonder effectief in de vierde strofe, waar het dient om de 

ontknoping te benadrukken op de woorden 'Et le bouquet n'était plus là'.

'Le bouquet de bal' gaat over het dansen van een wals, heeft het ritme van een 

wals, en is zelf tot op zekere hoogte een wals. De auteur Desnoyers vond het lied in 

ieder geval in 1837 dansbaar genoeg om het te gebruiken in zijn toneelstuk Le bouquet  

de bal en zijn acteurs er daadwerkelijk op te laten dansen. Er zijn, zoals gezegd, andere 

romances van Duchambge in de vorm van een wals en in alle gevallen is er in het 

gedicht net als hier een referentie aan de dansvorm. Daarnaast bestaan er meer romances 

van Duchambge waarin ze de vermelding in het gedicht van een muzikaal genre 

(barcarole, boléro) aangrijpt om kenmerken van dat genre te verwerken in haar 

compositie, of het hele lied in die stijl te componeren. Dit verschijnsel is niet zozeer een 

muzikale uitbeelding van tekstelementen zoals een affect of een stemming, het gaat 

verder dan dat, het is het verwezenlijken of componeren van de wals, de boléro of de 

barcarole.

Wat interessant is aan 'Le bouquet de bal' is bovendien dat de componiste deze 

keer de wals in de mond legt van de ik-figuur: hoewel hij de wals vreest als gelegenheid 

voor zijn aanbedene om in aanraking te komen met andere aanbidders, is de door hem 

verfoeide dansvorm toch ook het muzikale medium waarin hij zijn zorgen uit.

4.8.5 Conclusie

'Le bouquet de bal' is een van Duchambges beroemdste liederen, en het is goed te 

begrijpen waarom: de thema's zijn jaloezie en erotiek, liefde en bezitsdrang, en er zijn 
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de sprookjesachtige motieven van de bijna magische corsage en de klok die 

middernacht slaat. Daarnaast wordt er ook genoeg niet verteld om ons te fascineren: 

waarom gaat de ik-figuur niet naar het bal? Wie is de tweede verteller en wat is er 

gebeurd met de corsage? De muziek maakt zowel de opwinding van het bal als de 

zorgen van de aanbidder op een aantrekkelijke manier hoorbaar, met als toegevoegde 

dimensie de dubbelzinnigheid van de zetting van het gedicht als wals. 
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4.9 Nocturne 'Usez mieux ô beautés fières'
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4.9.1  Inleiding

De nocturne 'Usez mieux, ô beautés fières', op een tekst van Molière (1622-1673), is een 

van Duchambges weinige duetten. Het werk verscheen in het weekblad Le ménestrel op 

zondag 12 april 1835. De term 'nocturne' duidt een romance voor twee stemmen aan.

4.9.2 Het gedicht264 

 
Chanson

     Usez mieux, ô beautez fières ! 1

Du pouvoir de tout charmer ;

Aimez, aimables Bergères ;

Nos coeurs sont faits pour aimer :

Quelque fort qu'on s'en deffende, 5

Il y faut venir un jour :

Il n'est rien qui ne se rende

Aux doux charmes de l'Amour.

     Songez de bonne heure à suivre

Le plaisir de s'enflamer, 10

Un coeur ne commence à vivre

Que du jour qu'il sçait aimer :

Quelque fort qu'on s'en deffende,

Il y faut venir un jour :

Il n'est rien qui ne se rende 15

Aux doux charmes de l'Amour.

Het gedicht bestaat uit twee strofen van elk acht heptasyllabes. De versregels 5-8 en 13-

16 zijn identiek en vormen het refrein. Het rijmschema van beide strofen is ababcdcd, 

waarbij a en c vrouwelijk zijn en b en d mannelijk. Oorspronkelijk was dit gedicht de 

tekst van het slotkoor van La princesse d'Élide, een 'comédie-ballet', dat deel uitmaakte 

van een zesdaags festival met de titel Les plaisirs de l'île enchantée dat plaatsvond aan 

het hof in Versailles, in 1664. Voor dit werk componeerde Jean-Baptiste Lully (1632-

1687) de muziek, die bewaard is gebleven.265 

Hoewel de toneelstukken van Molière in de negentiende eeuw in Parijs nog 

altijd werden uitgegeven en uitgevoerd is het een interessante vraag hoe Duchambge in 

264 Geciteerd uit Molière 1666, p. 459. De spelling uit die bron is hier gebruikt.
265 Lully 1690, pp. 156-164.
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aanraking kan zijn gekomen met de tekst van La princesse d'Élide, een van Molières 

minder gespeelde werken. Een waarschijnlijke connectie loopt via de actrice Madame 

Mars (1748-1838) die een vriendin was van Duchambge en Marceline Desbordes-

Valmore, of haar dochter Mademoiselle Mars (1779-1847), eveneens actrice en 

verbonden aan de Comédie-Française.266

Voorbeeld 4.9.1: De eerste maten van Lully's 'Usez mieux...'.

La princesse d'Élide handelt over een prinses wier vader een huwelijkskandidaat voor 

haar zoekt en daartoe een aantal geschikte prinsen uitnodigt voor een jachtpartij. Ze 

voelt zich aangetrokken tot Euryale, prins van Ithaca, en hij tot haar, maar beiden zijn te 

trots om hun gevoelens te tonen. Ze vertelt hem daarom dat ze verliefd is op een van de 

andere kandidaten, en hij vertelt dat door. Daardoor krijgt de prinses ongewenste 

aandacht van de verkeerde huwelijkskandidaat. Op advies van haar vader bekent zij 

haar ware gevoelens aan Euryale en hij verklaart haar op zijn beurt zijn liefde. Naast 

deze intrige zijn er in het stuk ook nog zes 'intermèdes', waarin knechten, herders en 

herderinnen zingen en dansen en hun eigen amoureuze en humoristische verhaallijnen 

hebben: Tircis en Moron (de laatste gespeeld door Molière zelf) strijden zingend en 

dansend om de gunsten van Philis. Het laatste intermède bevat een koor van herders en 

266 Mme Mars heette eigenlijk Jeanne-Marguerite Salvetat, haar dochter Anne-Françoise-Hippolyte 
Boutet.
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herderinnen die dansen en het slotkoor 'Usez mieux, ô beautés fières...' zingen. 

Het gedicht roept zowel de 'beautés fières', de trotse prinsessen, als de 'aimables 

bergères', de lagere standen, op om hun gevoelens niet te verbergen maar oprecht en 

tijdig lief te hebben: dan begint het leven pas. De liefde is noodzakelijk en 

onvermijdelijk. Het gedicht is dus de samenvatting van de boodschap van het 

toneelstuk, gebracht door herders en herderinnen: het is concluderend, adviserend en 

afrondend, de moraal van het verhaal.

4.9.3 De muzikale zetting

De partituur van Duchambges zetting heeft als opschrift een citaat van Thomas 

Corneille (1625-1709): 'L'amour n'a bien souvent qu'une douceur trompeuse, / Mais 

vivre indifférente, est-ce une vie heureuse ?' Deze versregels zijn afkomstig uit 

Corneilles tragedie Ariane uit 1672. De boodschap van dit citaat verschilt enigszins van 

die van Molières toneelstuk: volgens Corneille is de zoetheid van de liefde bedrieglijk, 

maar nog altijd te prefereren boven een leven zonder. Molière noemt de liefde niet 

bedrieglijk, maar maant vrouwen aan om er op tijd aan toe te geven. Wellicht dient de 

verwijzing naar Corneille ook om ons te herinneren aan het feit dat grote 

liefdesverhalen niet altijd goed aflopen: Ariane eindigt immers zonder haar geliefde 

Thésée en pleegt zelfmoord. 

Het lied is gezet voor sopraan en tenor. De sopraan zingt overwegend in het 

midden van haar bereik, de tenor vrij hoog in het zijne. Dit is een vrij gebruikelijke 

dispositie voor vocale duetten in de vroege negentiende eeuw, en een die de klank van 

de stemmen goed doet mengen. De afstand tussen de stemmen is, op de laatste acht 

maten na, vrijwel steeds een sext. 

Duchambge gebruikt een versie van de tekst met een spellingswijze uit haar tijd. 

Daarnaast heeft ze twee aanpassingen aangebracht in de tekst: in versregel 6 heeft ze 'Il 

faut y venir un jour' in plaats van Molières 'Il y faut venir un jour', en versregel 8, 'Aux 

doux charmes de l'Amour' wordt herhaald in beide partijen. Vermoedelijk is er in het 

naspel sprake van twee schrijf- of kopieerfouten: de herstelde b' in mm. 38 en 42 (op de 

laatste achtste) zou wellicht een bes' moeten zijn. Als dat niet zo is, dan is hier sprake 

van uiterst opmerkelijke dissonanten. Verder behoort de a' in mm. 39 en 43 samen met 

de es'' tot de bovenstem van de begeleiding, als een kwartnoot met een opwaartse stok. 
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4.9.3.1 De vorm

Het lied is 44 maten lang, staat in Bes-groot, heeft een 2/4-maatsoort en de 

tempoaanduiding 'Andantino'. De enige dynamische aanduiding is 'pp' aan het begin van 

de partituur, verder is er alleen een accentteken in m. 19 in de tweede strofe. Er is geen 

voorspel. Er zijn twee strofen en een naspel van acht maten dat door de strofische 

structuur van het lied ook functioneert als tussenspel. Het werk bestaat uit de volgende 

secties:

! Sectie I ('A'), mm. 1-16, bestaand uit twee frasen van elk acht maten, in Bes-

groot, modulerend naar g-klein.

! Sectie II ('B'), mm. 17-24, twee frasen van vier maten, in c-klein.

! Sectie III ('A''), mm. 25-36, een frase van vier maten en een van acht, in Bes-

groot. De eerste vier maten van deze sectie zijn gelijk aan mm. 1-4 van sectie I.

! Sectie IV, ('C'), mm. 37-44, het naspel, twee frasen van vier maten, in Bes-groot.

Het lied heeft dus een A-B-A'-C-vorm.

4.9.3.2 Melodische aspecten

'Usez mieux, ô beautés fières' heeft in eerste instantie een enigszins declamerend 

karakter, door de tweedelige maatsoort, de doorgaande stapsgewijze kwartenbeweging, 

en de regelmatige frasen waarbij elke versregel precies vier maten beslaat. Sectie I 

bestaat uit twee frasen van acht maten. Beide frasen hebben identieke voorzinnen met 

stapsgewijs dalende kwartnoten (cel 1) maar verschillende, tweedelige nazinnen. De 

nazin van de eerste frase heeft tweemaal een motief bestaand uit een gepuncteerde 

kwart met achtste, gevolgd door een grotere waarde (cel 2), dat we in gevarieerde vorm 

later terugzien. Deze cel kenmerkt zich ook door het – vergeleken met het voorafgaande 

– grote interval van de dalende kwint tussen de gepuncteerde kwart en de achtste. In 

sectie I en II zijn de twee stemmen vrijwel homoritmisch gezet, in overwegend 

parallelle sexten.
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Voorbeeld 4.9.1: sectie I, mm. 1-16 van de sopraan en tenor.

In sectie II is het karakter minder declamerend: het begint met een stijgende in plaats 

van een dalende melodische lijn, een omkering van cel 1. De sectie is melodisch 

spannender door de overmatige secundes as'-b' in mm. 17-18, die ontstaan door de 

modulatie naar c-mineur. Verder bevatten de maten 19-20 en 23-24 markante dalende 

kwinten, verwant aan cel 2 uit de eerste sectie.

Voorbeeld 4.9.2: sectie II, mm. 17-24 van de sopraan en tenor.

Sectie III begint in de declamerende stijl van sectie I, maar na vier maten ontstaat er een 

geheel andere textuur. De melodielijnen zijn hier geconstrueerd als gebroken akkoorden, 

in contrast met de eerdere stapsgewijze beweging, en de stemmen imiteren elkaar en 

bewegen qua ritme en (dus) qua tekstplaatsing onafhankelijker. Hier is ook een 

melodisch element te herkennen dat enkele malen opnieuw wordt gebruikt (cel 3). Het 

bestaat uit een stijgende gebroken drieklank in combinatie met een doorgangstoon en 

het verschijnt in verschillende gedaantes in mm 29, 30, 32 en 34. Pas in m. 35, net op 

tijd voor het slot, vallen de twee stemmen voor even terug in hun homoritmische 

beweging in parallelle sexten.
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Ook de begeleiding wijkt in de tweede frase van sectie III af van de kabbelende achtsten 

die sectie I en II domineerden. Er verschijnen nu lange liggende akkoorden (mm. 29-31, 

34), die de zangpartijen meer vrijheid geven met betrekking tot de exacte timing van de 

melodie, en korte droge achtsten (mm. 32, 33, 35). Het effect van de grotere 

vormvrijheid is dat de vocale partijen in deze sectie meer individualiteit tonen. De 

uitzonderingspositie van deze sectie geeft gewicht aan de woorden 'aux doux charmes 

de l'Amour...'.      

Het naspel (sectie IV) bevat een aantal vreemde chromatische tonen in de 

melodie en een orgelpunt op Bes in de baspartij. Motivisch is het op twee manieren in 

verband te brengen met de eerste sectie. Ten eerste zijn er de parallelle tertsen in de 

rechterhand van de pianopartij, die we eerder zagen in mm. 8-9. Ten tweede vinden we 

in de maten 39-40 en 43-44 een laatste variant terug van cel 2, die in elke voorafgaande 

sectie voorkwam.
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Voorbeeld 4.9.4: sectie IV, mm. 37-44.

4.9.3.3 Harmonische aspecten

De eerste frase van sectie I is conventioneel, met Bes- en F-akkoorden in grondligging. 

De tweede frase begint in dezelfde stijl, maar vertrekt vanaf m.13 naar g-klein, dat 

wordt bereikt in m. 16. Het akkoord in m. 15 is opmerkelijk: een 

dominantseptiemakkoord met toegevoegde none (de es'), zonder terts, maar tamelijk 

dissonant door de aanwezigheid van zowel D, c als es''. Het oplossende akkoord van m. 

16 valt op omdat het de laagste toon van het lied bevat, de G uit het contraoctaaf.  In 

sectie II, in c-klein, wordt het harmonisch ritme sneller: de maten 17-18 en 21-22 

hebben steeds twee trappen per maat (V, IV, VII7, I6). De sectie eindigt met een vijfde 

trap in m. 24. 

Hierna keert het duet abrupt terug naar Bes-groot voor sectie III. De maten 25-

28 zijn identiek aan mm. 1-4, maar daarna blijft de harmonische functie drie maten lang 

V7, gevolgd door één maat Bes en twee slotcadensen in Bes (mm. 33-34 en mm. 35-

36). Sectie IV, het naspel, heeft een orgelpunt Bes in de linkerhandpartij, met daarbij 

opmerkelijk dissonante lijnen in de melodie. 

4.9.4 De relatie tussen muziek en tekst

Duchambge zet de eerste vier versregels als een regelmatige en symmetrische 

frasenstructuur, waarbij de twee zangers vrijwel homofoon zingen: het resultaat is grote 

verstaanbaarheid en een effect van consensus. Opvallende details zijn echter de 

akkoorden in mm. 15 en 16 die afwijken door samenstelling en ligging. Zij geven meer 

gewicht aan de woorden 'pour aimer' en wijzen vooruit naar de volgende frase.
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De verzen 'Quelque fort qu'on s'en déffende, / Il y faut venir un jour' zijn gezet in 

een andere toonsoort, op de tweede trap, en zijn melodisch minder conventioneel door 

het gebruik van de harmonische mineurladder. De klankkleur daarvan is wat duisterder. 

De frase eindigt met een fermate op een G-dominantseptiemakkoord, dat echter niet 

oplost naar C-groot, het lied gaat verder in Bes-groot. Hierna wordt één versregel lang – 

'Il n'est rien qui ne se rende' –  een terugkeer naar het vrij neutrale materiaal van het 

begin gesuggereerd, maar de laatste versregel, 'Aux doux charmes de l'amour' heeft een 

melodisch afwijkende zetting in een dialoogachtige stijl en krijgt een dubbele lengte ten 

opzichte van de overige frasen. 

Al met al zijn het de zinsnedes 'Quelque fort qu'on s'en déffende, / Il y faut venir 

un jour', en 'Aux doux charmes de l'amour' die opvallen als afwijkingen binnen de 

regelmaat, en daardoor de nadruk krijgen. 

4.9.5 Conclusie

Duchambge heeft als tekst voor dit lied het moraliserende slotkoor van een comédie-

ballet van Molière en Lully gekozen, uit de zeventiende eeuw. Hoewel het gedicht is 

ontdaan van zijn oorspronkelijke theatrale context heeft het duet – vooral aan het begin 

– nog steeds enigszins een declamerend en moraliserend karakter. Het wordt echter 

afgesloten met een wat vrijer vormgegeven gedeelte.

De compositie is een van de vele waarin Duchambes affiniteit met het theater tot 

uiting komt, in dit geval door de tekstkeuze. Ze heeft voor zover bekend zelf nooit een 

opera of toneelmuziek geschreven, maar dit duet geeft een impressie hoe een slotkoor of 

duet in zo'n werk eruit had kunnen zien. Er zijn enkele andere vocale duetten van 

Duchambge bekend, zoals 'Pierre' (1823), dat deels imiterend, deels homofoon is, en 

'Les chanteurs italiens' (na 1828), dat vrijwel geheel homofoon is gezet. 'Chanson de 

l'atelier' (1848) voor solozang, piano en koor ad libitum maakt in dit licht nieuwsgierig 

naar Duchambges stijl voor koor, maar het is vermoedelijk verloren gegaan. 
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4.10 La jalousie du More
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4.10.1  Inleiding

'La jalousie du More' verscheen in februari 1835 bij Meissonnier in Parijs.267 De tekst is 

van Victor Lecomte. Er bestaan enkele latere edities van het lied, een met 

gitaarbegeleiding bij Meissonnier en een tweetalige editie met zowel gitaar- als 

pianobegeleiding in het tijdschrift Der Minnesänger uit 1837. Deze laatste heeft naast 

de Franse ook een Duitse tekst.

4.10.2 Het gedicht268

La jalousie du More

Que ta beauté du voile s'enveloppe,

Baisse les yeux, ô fille du désert,

Laisse porter aux enfans de l'Europe

La tête haute et le front découvert;

Mais toi, femme du More, voile ton front 5

Et que le monde ignore de tes attraits

Et le charme, et le pouvoir...

Tu n'es qu’à moi, ma belle,

Si ton coeur bat, si ton oeil étincelle,

Seul, tout seul, je veux le savoir. 10

Je suis bien fier, pourtant point ne désire

De mon trésor éblouir tous les yeux.

Non, je le cache, et je ne veux pas dire:

'Si vous savez combien je suis heureux !'

Allons, femme du More, voile ton front 15

Et que le monde ignore de tes attraits

Et le charme, et le pouvoir...

Tu n'es qu’à moi, ma belle,

Si ton coeur bat, si ton oeil étincelle,

Seul, tout seul, je veux le savoir. 20

Mais, quand je vois qu'il n'est que moi sur terre

267 Bibliographie de la France 1835, p. 144.
268 Geciteerd uit de partituur, met toegevoegde hoofdletters en interpunctie. De spelling van 'More' in de 

titel met een hoofdletter is conform de vermelding in de Bibliographie de la France.
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De tes cheveux qui sache la couleur,

Que moi qui sache et ta taille légère

Et ta main blanche, Oh! que j'ai de bonheur !

Allons, femme du More, voile ton front 25

Et que le monde ignore de tes attraits

Et le charme et le pouvoir...

Tu n'es qu’à moi, ma belle,

Si ton coeur bat, si ton oeil étincelle,

Seul, tout seul, je veux le savoir. 30

Het gedicht is niet bekend buiten dit lied en er is geen nadere informatie over de dichter 

Victor Lecomte. De naam zou een pseudoniem kunnen zijn van de toneelschrijver 

Alfred de Vigny, Duchambges goede vriend, wiens volledige naam Alfred Victor [le] 

comte de Vigny was.269 Onder zijn eigen naam heeft hij haar geen teksten voor liederen 

geleverd.

Het gedicht bestaat uit drie coupletten van vier versregels met een refrein dat 

met zes regels opmerkelijk genoeg langer is. De coupletten bestaan uit décasyllabes en 

volgen een abab-rijmschema. Het refrein heeft een onregelmatige structuur, en het is 

niet met zekerheid te zeggen hoe de regels van het oorspronkelijke gedicht ingedeeld 

waren. Er zijn minstens twee versies mogelijk:

      Versie 1:

Mais toi, femme du More, voile ton front

Et que le monde ignore de tes attraits

Et le charme et le pouvoir...

Tu n'es qu’à moi, ma belle,

Si ton coeur bat, si ton oeil étincelle,

Seul, tout seul, je veux le savoir.

Versie 2:

Mais toi, femme du More, 

Voile ton front; et que le monde ignore 

De tes attraits et le charme et le pouvoir...

Tu n'es qu’à moi, ma belle,

Si ton coeur bat, si ton oeil étincelle,

Seul, tout seul, je veux le savoir.

Versie 1 is een reconstructie van het refrein waarbij wordt aangenomen dat de 

componiste vier maten besteedt aan elke versregel, zoals ze deed in het couplet en in 

vele andere romances. Het resultaat is echter een gebrekkig rijmschema (cdeffe). Versie 

2 heeft een indeling die uitgaat van een beter rijmschema (ccdeed) maar het verschil in 

269 De Bibliographie de la France vermeldt nog een ander lied met tekst van Victor Lecomte: 'Si j'étais 
aimée!' (Bibliographie de la France 1833, p. 776). Een andere mogelijkheid voor het auteurschap is 
de lithograaf Hyacinthe-Louis-Victor Lecomte-Aubry (1787-1838), die portretten maakte van musici. 
Dat zou kloppen met het beeld dat Duchambge vaker teksten van niet-professionele dichters 
gebruikte, zoals bijvoorbeeld van de graficus Célestin Nanteuil in 'Minuit' (1834).
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lengte tussen de versregels en muzikale frasen is hier groter. Overigens vertoont de 

partituur kleine verschillen in de tekst van de refreinen: de eerste keer begint het met 

'Mais toi, femme du More', de tweede en derde keer met 'Allons, femme du More'.

In het gedicht richt de Moor zich tot zijn vrouw. Zij dient een sluier te dragen om 

haar schoonheid te verbergen, in tegenstelling tot Europese vrouwen die trots hun 

gezicht tonen. Hij wil niet dat andere mannen haar kunnen zien, en ziet haar als een 

bezit – 'Tu n'es qu’à moi' – en een object –  'mon trésor'. De Moor houdt van zijn vrouw 

maar is pas gelukkig indien hij als enige op aarde weet hoe mooi ze is. 

Het personage van de Moor is een oriëntalistisch stereotype en een motief dat 

vanaf de renaissance voorkomt in de westerse cultuur: de moslimman uit het Midden-

Oosten of Noord-Afrika, weliswaar dapper maar ook jaloers en gewelddadig. Het 

bekendste voorbeeld is Othello uit Shakespeares The tragedy of Othello, the Moor of 

Venice.270 Hector Berlioz componeerde in 1822 een lied met een vergelijkbare 

thematiek, 'Le maure jaloux', een romance op een tekst van Jean-Pierre Claris de Florian 

(1755-1794). In Duchambges tijd was oriëntalisme een belangrijke inspiratiebron voor 

schrijvers als Gustave Flaubert, Gérard de Nerval en Alfred de Vigny. De laatste 

vertaalde overigens Shakespeares Othello in het Frans. Het stuk ging in 1829 in 

première bij de Comédie-Française onder de titel Le More de Venise. Victor Hugo's Les 

orientales, met gedichten op oosterse thema's, verscheen eveneens in 1829. 

4.10.3 De muzikale zetting

Voor deze analyse is de Minnesänger-editie van het lied uit 1837 gebruikt. Deze heeft 

een gitaar- en een pianobegeleiding, en bevat zowel een Duitse als een Franse tekst. De 

partituur vermeldt niet wie de arrangeur is van de gitaarpartij; het is mogelijk dat 

Duchambge deze zelf heeft geleverd. De vertaler naar het Duits is J. D. Anton. Het 

tijdschrift Der Minnesänger bevatte veel materiaal uit de Parijse Ménestrel en werd 

uitgegeven door Schott.

4.10.3.1 De vorm

De partituur van het lied telt 56 maten. De toonsoort is c-klein, en de maatsoort 2/4. Als 

270 Emily Bartels schrijft over de Moor in de context van de Engelse renaissance en Othello: '[...] the 
term "Moor" was used interchangeably with such similarly ambiguous terms as "African," 
"Ethiopian," "Negro," and even "Indian" to designate a figure from different parts or the whole of 
Africa (or beyond) who was either black or Moslem, neither, or both. To complicate the vision 
further, the Moor was characterized alternately and sometimes simultaneously in contradictory 
extremes, as noble or monstrous, civil or savage'. Bron: Bartels 1990, p. 434.
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tempoaanduiding is het metronoomcijfer 116 voor de kwartnoot gegeven, en de 

aanduiding 'Risoluto'. Het lied bestaat uit de volgende secties:

! I ('A'), een instrumentaal voorspel, mm. 1-9, in c-klein.

! II ('B'), het couplet, mm. 9-24, bestaand uit twee lange frasen, modulerend van 

c-klein naar Es-groot.

! III ('C'), het refrein, bestaand uit

" een eerste gedeelte, modulerend van F-groot naar C-groot,  mm. 25-40

" een tweede gedeelte, modulerend van C-groot naar c-klein, mm. 41-56.

De vorm is dus A-B-C-A-B-C-A-B-C, als alle coupletten worden uitgevoerd.

4.10.3.2 Melodische aspecten

Het lied heeft een voorspel van acht maten, met in de pianobegeleiding een energieke 

begeleidingsfiguur van steeds een achtste noot en een zestiendetriool per tel. De 

gitaarpartij heeft hier doorgaande zestienden. Waar de vocale partij inzet, vervolgen de 

gitaar- en de pianopartij in achtsten. Hierdoor wordt de begeleiding transparanter. De 

twee frasen van acht maten van het couplet bestaan elk uit een voorzin en nazin van vier 

maten. De voorzin van de eerste frase begint met een stijgende figuur (van g' naar es'') 

en daalt dan stapsgewijs naar g' en f', en de nazin daalt verder tot de grondtoon c' in m. 

16. De tweede frase begint met dezelfde stijgende figuur als de voorzin, maar de nazin 

(mm. 21-24) contrasteert met de vorige, door de grote stijgende intervallen: de zin klimt 

naar es'', en eindigt met een lijn die daalt tot es' in m. 24. 

Tijdens de laatste maat van het couplet (m. 24) heeft de begeleiding een nieuwe 

figuratie: de piano krijgt een triolenfiguur die afgeleid is van het voorspel, 

gecombineerd met achtsten op de tweede tel, en de gitaarpartij zestienden op de eerste 

kwart en achtsten op de tweede. Hiermee loopt de begeleiding wat betreft de figuratie 

één maat voor op het refrein. In dezelfde m. 24 zien we een opvallende herstelde e' 

gecombineerd met een es' in de begeleiding.
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Voorbeeld 4.10.1: mm. 9-24, het couplet.

De diatonische stijl van het couplet vormt een groot contrast met de eerste vijf maten 

van het refrein: een lange chromatisch stijgende lijn van e' naar as' die pas in m. 30 

wordt doorbroken en die de suggestie wekt van oplopende spanning. In m. 31 springt de 

melodie even naar d'' en es'' in een hoger register, maar vervolgt met een g' van 

anderhalve maat lengte, en twee korte nazinnen in mm. 33-36 die de voortgang lijken te 

stagneren. De begeleiding blijft de triolentextuur houden. De maten 37 (met opmaat) – 

40 bieden ontspanning, in de vorm van een opmerkelijke melodische ontlading of 

uitbarsting: lang liggende akkoorden die de zanger enige ritmische vrijheid geven, een 

overbinding, een 'rallentando', en een benadrukte sprong naar de d'' in het hogere 

register. De woorden zijn hier door de spaarzame begeleiding extra verstaanbaar: 'Tu 

n'es qu'à moi, ma belle'. Na dit voorlopige hoogtepunt komt de beweging tot stilstand 

met een fermate in m. 40. 

Voorbeeld 4.10.2: mm. 24-36. Chromatische opbouw, stagnatie, ontlading in het refrein.

Het tweede deel van het refrein begint – in contrast met het voorafgaande – met een 

cantabile-passage in C-groot, mm. 41-44, waarbij de begeleiding weer in betrekkelijk 
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ontspannen achtsten beweegt. Ook hierop volgt een frase met chromatische elementen, 

nu echter in dalende richting: deze lijn begint in m. 45 en loopt tot en met m. 49. Beide 

frasen hebben een motief van een herhaalde toon, gevolgd door een dalende secunde 

(cel 3), dat de indruk wekt van vragen of vleien. In m. 52 wordt de chromatische frase 

afgerond, en ook hier volgt een uitbarsting of ontlading: in m. 53 (met opmaat) vinden 

we – fortissimo – een octaafsprong omhoog en de hoogste toon van de melodie, een 

zeer gedecideerde gebroken drieklank (cel 4) op de woorden 'Je veux, je veux', het 

tweede melodische hoogtepunt. Dit wordt gevolgd door een nadrukkelijke staccato-

imitatie in de begeleiding, nu met een verminderde drieklank en een afsluitende cadens. 

Het is opmerkelijk hoe dezelfde woorden ('Je veux le savoir') een verschillende lading 

krijgen door eerst het vragende en vleiende karakter van cel 3  in mm. 47 (met opmaat) 

– 52, en dan het commanderende karakter van cel 4 en cel 1 in mm. 53-56.

Voorbeeld 5.10.3: mm. 40-56, refrein, tweede gedeelte.

4.10.3.3 Harmonische aspecten

De voor- en nazin van het voorspel zijn bijna identiek en bewegen van de tonica naar de 

subdominant, en dan via een kwartsextakkoord naar de dominant. Het voorspel sluit af 

in m. 9 op de tonica. In het couplet wordt het harmonisch ritme wat trager: in eerste 

instantie twee maten tonica (mm. 10-11), dan twee maten de tweede trap in omkering 

(mm. 12-13), en een progressie terug naar de tonica (mm. 14-16). De tweede frase van 

het couplet begint met twee maten op de tonica, maar de harmonie vertrekt vanaf m. 21 

in de richting van Es-groot, waarin het in m. 24 afsluit. 
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Het refrein (vanaf m. 24 met opmaat) verloopt veel avontuurlijker: het begint met een 

keten van tussendominanten en hun oplossingen: het C-dominantseptiemakkoord in m. 

25 (op zich contrasterend met het Es-groot van m. 24) lost op naar f-mineur in m. 26, 

een D-dominantseptiemakkoord in m. 27 lost op naar G-majeur in m. 28, en het G-

dominantseptiemakkoord van m. 29 wijst de weg terug naar c-mineur. De maten 32 en 

33 zijn ambivalent omdat er alleen een terts aanwezig is: ze kunnen worden 

geïnterpreteerd als een Es-akkoord in sextligging of – waarschijnlijker – een tertsloos 

G-akkoord met een es'-voorhouding die oplost naar d' in m. 33. Vanaf m. 34 is de 

toonsoort echter weer duidelijk c-klein. Maat 37 heeft een zeer markant D-

dominantseptiemakkoord met toegevoegde none es', een sterke tussendominant, die min 

of meer oplost (in m. 38) naar een G-dominantseptiemakkoord, met weer een 

toegevoegde none, de as', die de dominantfunctie versterkt. Deze twee akkoorden zijn 

spanningsvol en wringend. 

In m. 39 klinkt een C-majeurakkoord, in m. 40 G-majeur met een fermate. In 

contrast met het voorgaande klinken deze laatste twee akkoorden helder en open. Ze 

bereiden de luisteraar voor op het quasi-opgewekte C-majeur van mm. 41-44. In m. 45 

begint weer een contrasterende, instabiele passage vol chromatiek. Maat 45 is een VII7 

in c-mineur, m. 46 een omkering van V, maar verminderd en met een voorhouding as', 

m. 47 IV met voorhouding g', m. 48 een verhoogde III in c met voorhouding f', m. 49 

suggereert een VII7 met tussendominantfunctie voor V (G), m. 50 een V7 

tussendominant-functie voor de V (G), en m. 51 de dominant zelf, V7, in c-klein. De 

uitbarsting in mm. 53-56 bestaat uit I en VII7 in c-klein. Ten slotte volgt er een 

conventionele slotcadens bestaand uit een kwartsextakkoord, dominantseptiemakkoord 

en tonica.

4.10.4 De relatie tussen muziek en tekst

'La jalousie du More' bestaat uit – melodisch en harmonisch – stabiele en instabiele 

gedeeltes. In de instabiele gedeeltes suggereert de muziek oplopende spanning, die leidt 

tot passages waarin de ontlading van de spanning wordt uitgebeeld. Stabiele gedeeltes 

zijn het voorspel, het couplet, en de cantabile-passage van mm. 41-44. Instabiele 

gedeeltes zijn de twee passages met chromatiek in het refrein, die beide uitmonden in 

een passage met een ontlading. 

De overgangen tussen die secties vallen soms wel en soms niet samen met 
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wendingen in de tekst: in mm. 24-25 op het woord 'mais' valt de overgang stabiel-

instabiel precies samen met de overgang couplet-refrein, maar de overgang tussen m. 40 

en m. 41, van instabiel naar stabiel, vindt midden in het refrein van het gedicht plaats. 

De twee ontladingspassages vallen samen met veelbetekenende versregels: in mm. 37-

40 geeft de Moor voor het eerst een reden voor het dragen van de sluier: niet haar 

religie, niet haar bescheidenheid, maar zijn jaloezie en bezitsdrang: 'Tu n'es qu'à moi'. 

Gelijke woorden ('Je veux le savoir') kunnen een verschillende lading krijgen door ze te 

zetten op een dalende chromatische lijn (zoals in mm. 47-52) of op dalende gebroken 

akkoorden zoals in  de tweede ontladingspassage in mm. 53-56, waar duidelijk wordt 

dat het zijn wil is die wordt opgelegd. 

4.10.5 Conclusie

Duchambge heeft in dit lied geen gebruikgemaakt van het ultieme cliché voor 'oosterse' 

muziek, de zigeunerladder met overmatige secundes. Ze doet dat ook niet in de andere 

liederen uit haar oeuvre met oriëntalistische thema's zoals 'Les hirondelles' (1825) of 'La 

sultane favorite' (1831). Dat is interessant omdat ze bij liederen met Spaanse thema's 

wél graag een boléroritme gebruikt, en bij bijvoorbeeld Bretonse thema's een musette-

effect. 

In 'La jalousie du More' lijkt ze vooral geïnteresseerd te zijn in de uitbeelding 

van de jaloezie als hevige en ontwrichtende emotie: de snel wisselende 

gemoedstoestanden van de gepassioneerde Moor worden uitgedrukt door harmonisch 

stabiele passages af te wisselen met zeer instabiele, door contrasterende texturen in de 

begeleiding te gebruiken, en door in de vocale partij conventionele diatonische frasen te 

contrasteren met chromatiek en onverwachte wendingen. 

De rubatoachtige passages, waarbij de normale beweging van de begeleiding 

stokt en de vocale partij even meer vrijheid heeft, hebben het effect van een ontlading. 

Dit soort passages is vrij zeldzaam in haar werk. Ze komen onder meer voor in 'La 

jalouse' (1830) en 'Une femme' (1836), beide op tekst van Marceline Desbordes-

Valmore. 'La jalouse' heeft ook jaloezie als onderwerp, maar dan gezien vanuit het 

perspectief van een vrouw.
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4.11 La pauvre fleur
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4.11.1  Inleiding

'La pauvre fleur' is gecomponeerd op een gedicht van Victor Hugo (1802-1885) en 

maakt deel uit van het album Romances et chansonnettes de madame Pauline 

Duchambge uit 1836 waarin ook 'Le cloärec breton' en 'Fée ou Péri' te vinden zijn. De 

partituur wordt voorafgegaan door een lithografie van de hand van Menut Alophe. Het 

gedicht werd ook op muziek gezet door Henri Reber (1807-1880), Charles Gounod 

(1818-1893) en Gabriel Fauré (1845-1924).

4.11.2 Het gedicht271 

La pauvre fleur disait au papillon céleste : 1

– Ne fuis pas !

Vois comme nos destins sont différents. Je reste,

Tu t'en vas !

Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes 5

Et loin d'eux,

Et nous nous ressemblons, et l'on dit que nous sommes

Fleurs tous deux !

Mais, hélas ! l'air t'emporte et la terre m'enchaîne.

Sort cruel ! 10

Je voudrais embaumer ton vol de mon haleine

Dans le ciel !

Mais non, tu vas trop loin ! – Parmi des fleurs sans nombre 

Vous fuyez,

Et moi je reste seule à voir tourner mon ombre 15

A mes pieds !

271 Geciteerd uit Hugo 1835, pp. 221-228.
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Tu fuis, puis tu reviens ; puis tu t'en vas encore

Luire ailleurs.

Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore

Toute en pleurs ! 20

Oh ! pour que notre amour coule des jours fidèles,

Ô mon roi,

Prends comme moi racine, ou donne-moi des ailes

Comme à toi !

ENVOI À ***.

Roses et papillons, la tombe nous rassemble 25

Tôt ou tard.

Pourquoi l'attendre, dis ? Veux-tu pas vivre ensemble 

Quelque part ?

Quelque part dans les airs, si c'est là que se berce 

Ton essor ! 30

Aux champs, si c'est aux champs que ton calice verse 

Son trésor !

Où tu voudras ! qu'importe ! oui, que tu sois haleine 

Ou couleur,

Papillon rayonnant, corolle à demi pleine, 35

Aile ou fleur !

Vivre ensemble, d'abord ! c'est le bien nécessaire 

Et réel.

Après on peut choisir au hasard, ou la terre 

Ou le ciel ! 40

Hugo's titelloze gedicht, uit Les chants du crépuscule (1835), bestaat uit zes strofen van 

vier versregels, om beurten een lang vers van twaalf en een kort van drie lettergrepen 

(alexandrijnen en trisyllabes). Het rijmschema van de strofen is abab, waarbij a 

vrouwelijk is en b mannelijk. Na het eigenlijke gedicht volgt nog een 'envoi' van vier 

strofen. Deze extra strofen hebben dezelfde vorm als de eerste zes. Een envoi is 

traditioneel korter en vormt meestal de laatste strofe van een ballade, waarin een 
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opdrachtgever direct wordt aangesproken of waarin commentaar wordt geleverd op het 

voorafgaande. 

In het gedicht spreekt de bloem tot haar geliefde, de vlinder. Hoewel ze een 

verschillend karakter hebben, hebben ze een zekere gelijkenis en houden ze van elkaar. 

De bloem betreurt echter dat ze geworteld is in de aarde, terwijl de vlinder vliegt en 

andere bloemen bezoekt. In de zesde strofe verzucht ze dat ze zou willen dat ze vleugels 

had, net als de vlinder, of dat hij wortels had, net als zij. De zesde strofe lijkt overigens 

meer op een traditioneel envoi, door de versregel 'Ô mon roi'. 

De bloem en de vlinder zijn metaforen voor twee geliefden met een verschillend 

temperament en levensstijl: de bloem is de partner die trouw is en zich niet vrijelijk kan 

bewegen in de wereld – de vrouwelijke partner? – terwijl de vlinder de partner voorstelt 

die reist en veel anderen ontmoet ('des fleurs sans nombre'). Hugo kiest opmerkelijk 

genoeg niet echt partij voor een van beiden: hoewel het vertelperspectief dat van de 

arme bloem is die elke ochtend huilt, beschouwt hij het gedrag van de vlinder niet als 

kwaadaardig maar als gevolg van diens aard en bestemming: hij spreekt van 'destins 

différents', en maakt zowel het perspectief van de bloem als dat van de vlinder 

begrijpelijk.

De strekking van het 'Envoi à ***'-gedeelte – nog steeds in de 'tu'-vorm –  is dat 

als we sterven het niet meer uitmaakt of we vlinder of bloem zijn, maar dat het 

wezenlijk is om tijdens het leven op een of andere manier samen te zijn, en of dat nu in 

de hemel is of op aarde, is minder belangrijk. Het envoi vormt zo de uitleg van de 

parabel.

4.11.3 De muzikale zetting

De partituur heeft als opschrift een citaat van Marceline Desbordes-Valmore: 'Attends-

moi, m'as tu dit, j'attends, j'attends toujours !'. Dit is een fragment uit het gedicht 

'L'attente' uit 1825, het relaas van een ik-figuur die wacht op de terugkeer van haar 

geliefde:
Attends-moi, m'as-tu dit, j'attends, j'attends toujours !

L'été, j'attends de toi la grâce des beaux jours ;

L'hiver aussi, j'attends ! Fixée à ma fenêtre,

Sur le chemin désert je crois te reconnaître ;272 

272 Bertrand 1973, pp. 71 en 273.
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Ook hier wordt het beeld geschilderd van de belevingswereld van (waarschijnlijk) een 

vrouw die gebonden is aan een plaats, en een geliefde die vertrekt en al dan niet naar 

haar terugkeert. 

Duchambge toonzette nog minstens vier andere gedichten van Hugo: 'La 

chanson du fou' (1829) uit zijn toneelstuk Cromwell, 'Le comte Roger' (1829), 'Encore à 

toi' (1834) en 'Guitare' (na 1838).273 Uit de eerder genoemde brief van Duchambge aan 

Hugo's vrouw Adèle Foucher blijkt dat ze de schrijver zeer bewonderde:

Madame Victor Hugo

Vous n'êtes pas de celles qui s'en vont dédaignant mon élan de coeur, et d'enthousiasme – plus que 

jamais j'admire, j'aime monsieur Victor Hugo, et je n'ai pu repousser une faible inspiration 

musicale, qui depuis peu de jours est venue se mêler à des paroles ravissantes que [j'ai] relu et relu 

sans cesse.

N'en rejettez pas l'envoi, madame, soyez bonne et indulgente pour moi, autant que vous devez être 

heureuse et fière d'être l'objet de la tendre adoration qui a dictée cette ode.

[...] Recevez, Madame, l'assurance de mon respect,

Pauline du Chambge274

De brief is niet gedateerd en suggereert dat het gaat om een begeleidend schrijven bij 

een compositie. Het zou om 'La pauvre fleur' kunnen gaan, gezien de woorden 'la tendre 

adoration qui a dictée cette ode'.275 Het is overigens interessant dat ze de brief richt aan 

Hugo's vrouw en niet aan de schrijver zelf. 

Ondanks Duchambges grote bewondering en dwepende woorden heeft ze bij 'La 

pauvre fleur' toch ongewoon grote ingrepen gepleegd in het gedicht. Ten eerste creëert 

ze een refrein-coupletstructuur waarbij de strofen 2 en 3 sneuvelen en strofe 1 het 

refrein wordt: de nieuwe volgorde van de strofen wordt dus 1-4-1-5-1-6-1. De 

aansluiting van de oorspronkelijke strofe 4 op strofe 1 is textueel vrij goed, door het 

veranderen van 'Mais non!' in 'ingrat!' in mm. 15-16 en door de herhaling van 'tu t'en 

vas' in mm. 12-16. Het effect van de aanpassingen is dat het gedicht compacter wordt, 

273 Gebaseerd op Hugo's gedicht 'Autre guitare' (1838). Hugo 1840, pp. 205-206.
274 Het manuscript van deze brief is gereproduceerd in Boyer d'Agen 1931, p. 80. Interpunctie en 

accenten toegevoegd. Zie ook hoofdstuk 3.1. 
275 Wat tegen de connectie tussen de brief en dit lied pleit is dat Hugo rond 1836 al publiekelijk een 

maitresse had. De brief zou wat dat betreft eerder bij een van de vroegere liederen op zijn teksten 
kunnen horen.
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wellicht meer verwijtend van toon, en meer volksliedachtig door de herhaling van strofe 

1 als refrein.

4.11.3.1 De vorm

De partituur telt 28 maten. Het lied staat in As-groot en heeft een 4/4-maatsoort. De 

aanduiding voor het tempo is 'Allegro moderato' voor het refrein, en 'un poco agitato' 

voor het couplet. De enige dynamische aanduiding is 'pp' aan het begin. De partituur 

bestaat uit de volgende secties:

! I, ('A'), het refrein, mm. 1-15, in As-groot. Deze sectie beslaat de 

oorspronkelijke strofe 1.

! II, ('B'), het couplet, mm. 16 (met opmaat) – 23, modulerend van As-groot naar 

c-klein. Deze sectie beslaat de oorspronkelijke strofen 4, 5 en 6.

! III, ('C'), het instrumentale naspel van vier maten, mm. 25-28, in As-groot.

De aanduiding bij mm. 25-28, sectie III, is curieus: 'Pour finir le refrain la 2de fois'. Het 

lijkt logischer om het te spelen na het laatste refrein. Er is geen bijzondere reden om het 

na het tweede refrein te spelen. Wellicht is de aanwijzing een vergissing van de 

graveur.276 Als het inderdaad gaat om een naspel, dan is de vorm, mits alle coupletten 

worden uitgevoerd, A-B-A-B-A-B-A-C. 

4.11.3.2 Melodische aspecten

Sectie I (het refrein) bestaat uit twee lange frasen: een van zes en een van acht maten. 

De eerste frase, mm. 1-7, is samengesteld uit een eerste gedeelte (mm. 2-5), dat op zijn 

beurt bestaat uit twee op elkaar lijkende melodische cellen: ten eerste cel 1a (mm. 2-3), 

die in metrische zin omschreven kan worden als twee dactyli gevolgd door een grotere 

waarde, en ten tweede dezelfde cel in gevarieerde vorm in mm. 4 en 5 (cel 1b). Hierop 

volgt een nieuwe melodische cel, weer een dactylisch ritme maar nu met grotere 

notenwaarden (cel 2, mm. 6-7) en weer een kleine versiering. De cellen 1a en 1b 

bestaan uit herhaalde tonen en secundes, met aan het einde een kwintsprong, cel 2 

bestaat uit tweemaal de kwintsprong aangevuld met secundes.

De langere tweede frase (mm. 8-15) is een verlengde versie van de eerste: mm. 8 

en 9 zijn vrijwel gelijk aan 2 en 3, en mm. 10 en 11 zijn grotendeels identiek aan 3 en 4. 

De maten 14 en 15 zijn melodisch identiek aan 6 en 7, maar daarvoor komen eerst twee 

ingevoegde maten, 12 en 13, waarin een variatie op cel 2 te horen is, met een 

276  In m. 15, aan het einde van het refrein, staat echter de indicatie 'Fin'.
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opmerkelijke stijgende sext die een accent veroorzaakt op een zwak maatdeel, maar die 

ook een omspeling is van de kwint tussen de f' in m. 12 en de c'' in m. 13. De herstelde 

d'' in m. 12 is de verst mogelijk verwijderde toon van de grondtoon as. Al deze factoren 

maken dit tot twee opvallende en afwijkende maten.

Voorbeeld 4.11.1: mm. 2-15, het refrein.

De pianobegeleiding heeft in het refrein een uniform patroon van liggende tonen in de 

linkerhand en een pendelbeweging van tertsen in de rechterhand (as-c', c'-es'), steeds 

afgewisseld met een es. Dit patroon wordt alleen gedurende twee maten doorbroken in 

mm. 12-13, waar de textuur tijdelijk dunner is en de akkoorden in de rechterhand op een 

andere manier worden gearpeggieerd. In mm. 14 en 15 wordt het oorspronkelijke 

patroon hernomen.

Het couplet vertoont net als het refrein een hechte motivische eenheid, en heeft 

een vergelijkbare twee-frasenstructuur. De maten 16 (met opmaat) en 17 van de vocale 

partij hebben beide een melodische cel (cel 3) die opmatig is, toonherhaling heeft op de 

es'' en een syllabisch gezette tekst. Er zijn hier twaalf lettergrepen in twee maten gezet, 

een veel dichtere tekstzetting dan in mm. 2-5 of 9-12, waar vier maten twaalf 

lettergrepen bevatten. In mm. 18-19 verschijnt een nieuwe melodische cel (cel 4), die 

contrasteert met de voorafgaande door het gebruik van een melisme en grotere 

notenwaarden. Deze cel heeft een enigszins klaaglijk karakter door de kleine terts (maar 

ook door de harmonie). De maten 20 en 21 hebben grotendeels hetzelfde materiaal als 

16 en 17 (cel 3). De maten 22 en 23 vormen samen weer een variatie op 18 en 19, met 

dezelfde klaaglijke toon. Cel 4 verhoudt zich tot cel 3 op een vergelijkbare manier als 

cel 2 tot cel 1 in het refrein.

De begeleiding is opmerkelijk in het couplet: de rechterhand heeft eigen 

melodisch materiaal in mm. 16, 17, 20 en 21, maar speelt grotendeels unisono met de 

vocale partij in de overige maten. In mm. 16 en 17 is een stijgend syncopisch motief te 

horen (cel 5), en in mm. 20 en 21 een achtstenmotief met juist een accent op de eerste 
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tel, een triller met naslag en een sprong omhoog. De motieven maken een speelse en 

opgewekte indruk, en hebben geen duidelijke verwantschap met eerder gebruikt 

melodisch materiaal. De begeleiding zorgt er grotendeels voor dat het karakter van het 

refrein vrij sereen is en dat van het couplet levendig.

Voorbeeld 4.11.2: het couplet, mm. 16 met opmaat – 23, met de rechterhand van de pianopartij.

Het (vermoedelijke) naspel heeft twee dalende motieven, die verwant zijn aan cel 2 van 

het refrein:

Voorbeeld 4.11.3: het naspel, mm. 25-28.

4.11.3.3 Harmonische aspecten

De eerste frase van het refrein heeft een vrij traag harmonisch ritme van alleen tonica- 

en dominantakkoorden. In de tweede frase is er een korte wending naar de derde trap, c-

klein (m.13), via de zesde trap in m. 11 en een tussendominant in m. 12. Dit geeft een 

interessante kleur aan mm. 12 en 13. In m. 14 wordt de frase weer afgerond in As-groot. 

Daar verschijnt een tertsloos dominantseptiemakkoord, zoals Duchambge wel vaker 

gebruikt. De twee frasen van het couplet bewegen beide van de tonica naar de derde trap 

(c-klein) via een tussendominant. Aan het einde van de tweede frase is er (in m. 23) op 

het laatste moment via een dominantseptiemakkoord een wending terug naar As-groot.
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4.11.4 De relatie tussen muziek en tekst

Voor dit lied heeft Duchambge ongewoon vergaande ingrepen gepleegd in de tekst, door 

strofen weg te laten en de resterende strofen te structureren als refrein en coupletten. 

Door de vervanging van de woorden 'Mais toi' door 'Ingrat!' en ook enigszins door de 

afwezigheid van strofe 2 is de tekst van het lied wat verontwaardigder van toon dan het 

gedicht.

De componiste volgt de dichter wél precies in de karakterisering van de 

alexandrijnen en de korte verzen: de alexandrijnen van zowel refrein als couplet hebben 

eigen melodisch materiaal waarbij dat van het couplet verwant is aan dat van het refrein; 

voor de korte verzen geldt hetzelfde. Elke keer dat er een harmonische wending 

plaatsvindt naar c-klein, is dat bij een korte regel. Mede door de grotere notenwaarden 

krijgen die zo een melancholische lading.

De enige tekstherhaling vindt plaats in de maten 12 en 13: 'tu t'en vas', de 

woorden die de belangrijkste emotie van de bloem samenvatten. Dat deze woorden 

bewust zijn benadrukt wordt bevestigd door de feit dat het met hen geassocieerde 

melodisch materiaal (cel 2) in gevarieerde vorm terugkeert in het instrumentale naspel. 

In het couplet is de verhouding tussen de zang en de begeleiding opmerkelijk: 

twee maten van grote melodische onafhankelijkheid van de rechterhand van de 

begeleiding worden steeds afgewisseld met twee maten van betrekkelijke 

'volgzaamheid' jegens de vocale partij. 

4.11.5 Conclusie

'La pauvre fleur' is een opmerkelijk lied: enerzijds heeft de componiste het gedicht 

anders gestructureerd en verkort en daarmee de betekenis verschoven van triest naar 

verontwaardigd. Anderzijds volgt ze precies de structuur van de individuele versregels, 

op één plaats na, die daardoor des te meer opvalt: 'Tu t'en vas!'. Ook in de verdeling van 

het melodisch materiaal volgt ze het gedicht. In het refrein lijkt Duchambge een spel te 

spelen met de verhouding tussen begeleiding en vocale partij: deze wisselt steeds tussen 

volgzaamheid en onafhankelijkheid, en zou daarmee een weerspiegeling kunnen zijn 

van de verschillende temperamenten van bloem en vlinder uit het gedicht. 
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5 Synthese

5.1 De romance

De romance als vocaal genre kende in Frankrijk een grote bloei tussen 1730 tot 1850, 

doorgaans als strofisch lied met begeleiding van één instrument en met een amoureus of 

historisch onderwerp. In deze periode maakte het genre een ontwikkeling door, maar 

enkele belangrijke kenmerken bleven gedurende al die tijd intact. Een daarvan is de 

bijzondere band die het genre had met het – echte of gedroomde – verleden. De vroegste 

romances, van Moncrif en De Lusse, hadden vaak een middeleeuws onderwerp en 

archaïsch aandoende melodieën – in De Lusses termen zijn dat de romances historiques. 

Rousseau schrijft dat een romance moet worden gecomponeerd in een stijl 'd'un goût un 

peu antique'. Castil-Blaze meent zelfs dat de troubadours het genre hebben uitgevonden: 

'Les troubadours français ont créé la musique de chambre en inventant la romance', en 

ook Berlioz gebruikt als hij over romances spreekt bewoordingen die duiden op 

nostalgie, herinneringen en verleden: wat een romance oproept is 'la mélancolie qui 

s’attache à l’évocation des plus chers souvenirs'. 

Een ander onveranderlijk kenmerk is de eenvoud, pretentieloosheid en 

oprechtheid die door bijna alle geciteerde auteurs aan het genre worden toegedicht en 

waaraan ook de ideale uitvoering moet voldoen: de vertolking van een romance dient zo 

onopgesmukt mogelijk te zijn en met zo weinig mogelijk grimassen, versieringen en 

vertoon van techniek gepaard te gaan. 'Cela touche et émeut doucement, sans efforts, 

sans prétentions', schrijft Berlioz. In zijn bescheidenheid en intimiteit steekt het genre, 

vooral in de negentiende eeuw, dus af tegen de rest van het muziekleven, waarin de 

zalen, de orkesten en de opera's alleen maar groter werden. Wel werden romances in 

opera's geïncorporeerd, maar daar behielden ze toch hun intieme en persoonlijke 

karakter en dienden ze als contrast met het omringende spektakel. 

Vanaf het einde van de achttiende eeuw zien we steeds vaker romances met een 

exotisch of oriëntalistisch onderwerp. De term romance orientale verschijnt al in 1786 

('La feuille de la rose', met een tekst van Florian en muziek van Le Brun) en de romance 

die zich afspeelt tegen een Oosters of Spaans decor blijft een vast subgenre tot Monpous 

'L'Andalouse' uit ca. 1830 en Duchambges 'La sultane favorite' uit 1831.

Enkele auteurs ontwierpen een eigen taxonomie van subgenres en in de loop van 

de jaren werden deze lijsten steeds langer: De Lusse (1767) kent drie soorten romances 
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(romances historiques, tendres et burlesques), Thiébault (1813) negen (romances  

simples, romances érotiques, romances épicuriennes, romances anacréontiques,  

romances de guerre, romances d'expression, romances de goût et d'inspiration,  

chansonnettes) en Romagnesi (1846) zes (romances sentimentales, mélodies rêveuses et  

graves, chants héroïques et fortement rhythmés, romances passionnées et dramatiques,  

chansonnettes, nocturnes).

Romances werden vooral door amateurs gezongen, maar daarnaast – en dat is 

minder bekend –  blijken er ook professionele zangers te zijn geweest, zoals Adolphe 

Nourrit, die met hun vertolkingen tijdens openbare concerten het publiek tot tranen toe 

wisten te ontroeren. 

In de negentiende eeuw werden romances alom geassocieerd met vrouwen. Zij 

zouden niet alleen de belangrijkste afneemsters en uitvoerenden zijn ('Un genre 

consacré à l’expression de sentiments vifs, délicats et tendres devait convenir à 

l’organisation éminemment sensible des femmes', schrijft Delaire in 1845), ook wordt 

het genre zelf beschreven als vrouwelijk. Het is waar dat, vergeleken met andere genres, 

de romance gemakkelijker toegankelijk was voor componerende vrouwen, maar de 

meeste componisten waren mannen, en een groot deel van de uitvoerenden ook. Dat het 

een genre voor vrouwen zou zijn, is dus meer een negentiende-eeuws vooroordeel dan 

een feit. Wel maakte deze bestaande associatie de uitvoering van een romance door een 

man tot een enigszins grensoverschrijdende daad, vanwege het innemen van een 

vrouwelijk vertelperspectief en het vertolken van een vermeend vrouwelijke esthetiek. 

Vanaf 1800 absorbeerde de romance steeds meer nieuwe elementen: de liederen 

werden langer en soms virtuozer, en er werden af en toe obligate instrumenten 

toegevoegd. Er verschenen romances in meerdere secties, de scènes. Lange tijd was het 

genre door zijn eenvoud bij uitstek toegankelijk voor amateurcomponisten, maar na 

1830 professionaliseerde de productie van romances: de oplagen werden zo groot dat 

men kan spreken van een romance-industrie. Er zijn verschillende verklaringen 

geopperd voor de enorme populariteit van het genre in die periode: wellicht was het de 

toegankelijkheid voor de opkomende burgerij met culturele ambities, maar wellicht ook 

de kans die romances boden voor mannen en vrouwen in een restrictieve samenleving 

om tijdelijk een rol te spelen: een matroos te zijn, een struikrover, een ongelukkige 

minnaar of een Spaanse schone. Vanaf ongeveer 1850 werd de plaats van de romance 

tot op zekere hoogte overgenomen door de mélodie, die meer wordt beschouwd als een 

serieus kunstlied, en als een evenknie van het Duitse Lied. 
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5.2 Pauline Duchambge, componiste van romances

Het leven van de componiste Pauline Duchambge (1776-1858) speelde zich af tijdens 

een van de meest roerige periodes in de Franse geschiedenis. Ze maakte als meisje de 

revolutie mee en de Terreur, en later de Napoleontische oorlogen en de verschillende 

monarchieën en republieken van de negentiende eeuw. Ze was afkomstig uit een 

adellijke familie en trouwde op twintigjarige leeftijd met baron Désiré du Chambge 

D'Elbhecq. Doordat familieleden functies hadden vervuld op het eiland Martinique had 

ze een connectie met Joséphine de Beauharnais, Napoleons eerste vrouw, en – 

waarschijnlijk via haar – met Thérésa Tallien. Een formele muziekopleiding kreeg 

Duchambge niet, maar ze had piano- en wellicht compositielessen van Dussek en 

Desormery en stond in contact met de componisten Cherubini en Auber.

Haar meest opmerkelijke eigen beslissing, haar echtscheiding, was er 

uiteindelijk de oorzaak van dat ze in haar eigen levensonderhoud moest voorzien: ze gaf 

zanglessen en componeerde romances en pianomuziek. Er waren in haar tijd meer 

componerende vrouwen, maar de meeste van hen gaven hun werk niet uit: vooral 

doordat Duchambges liederen in ruime oplagen werden gedrukt is een groot aantal 

bewaard gebleven. 

Een tweede gevolg van haar scheiding was een verandering in levensstijl, die 

wellicht gepaard ging met een verandering of vervaging van haar sociale klasse. Ook al 

was ze geen lid meer van de adellijke familie Du Chambge, ze was nog altijd in het 

bezit van uitstekende connecties. Door de verschillende milieus waarin ze verkeerde en 

vermoedelijk ook door haar charme en sociale flexibiliteit, was ze in staat om nieuwe 

vriendschappen en werkrelaties aan te knopen met uiteenlopende karakters. Vele van de 

dichters van wie ze werk op muziek zette, adellijke amateurs, actrices, 

wereldverbeteraars en schrijvers van populaire liedjes, werden en bleven haar vrienden. 

Vanaf ongeveer 1820 werden haar composities met enige regelmaat uitgegeven. 

Duchambge lijkt zich bij haar artistieke samenwerkingen en vriendschappen weinig te 

hebben aangetrokken van politieke scheidslijnen: sommige van de schrijvers waren 

progressief, republikeins of proto-socialist zoals Souvestre, andere behoudend en 

royalistisch zoals Rességuier. 

Met die achtergrond was de keuze van de romance als belangrijkste genre 

gunstig: romances verkochten zeer goed, het componeren ervan was acceptabel voor 

vrouwen, en ze kon zo profiteren van zowel haar connecties als haar interesse in en 
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kennis van poëzie. Duchambge componerde enkele honderden romances met 

uiteenlopende karakters, en op verschillende typen gedichten.

Het is opmerkelijk dat ze – voor zover bekend – nooit echt buiten het genre is 

getreden en de stap heeft gezet naar een vorm van muziektheater of opera. De meeste 

van haar collegae romancecomponisten en concurrenten, ook de vrouwen onder hen, 

componeerden er minstens één: er zijn grote en kleine opera's bekend van Romagnesi, 

Puget, Panseron, Candeille en Clarke de Feltre. Ze beschreef zelf in een van de Albums 

à Pauline haar onvoldaanheid over haar prestaties: 'Plus on comprend, plus on regrette 

de ne pouvoir atteindre le but désiré, celui de l’esprit, du talent qu’on admire.' Deze 

uitspraak zou kunnen gaan over het niet verder exploreren van andere muzikale genres 

en vormen.

5.3 De dichters en gedichten

In de keuze van dichters en gedichten zijn vrijwel alle eerder genoemde kenmerken uit 

de historie van de romance terug te vinden, en in haar uitspraken over haar esthetische 

opvattingen gebruikt ze termen die opmerkelijk overeenkomen met die van de eerder 

genoemde auteurs over de romance: ze stelt prijs op echtheid, simpelheid, emotionele 

authenticiteit en melancholie. 

Van Émile Barateau koos ze relatief luchtige gedichten, met exotische Spaanse 

of Italiaanse decors. Hij hanteert zowel vrouwelijke als mannelijke vertelperspectieven. 

Bij Auguste Brizeux was ze gecharmeerd van zijn Bretonse couleur locale, wellicht ook 

een vorm van exotisme, en zijn 'eenvoud' en oprechtheid. Het onderwerp van 'Chanson 

de pays' verwijst naar de achttiende-eeuwse romance pastorale, alleen heeft dit gedicht 

een folkloristisch Bretons tintje. Ook bij Émile Souvestre vinden we Bretonse cultuur en 

daarnaast sociaal engagement. Zijn 'Le cloärec breton' geeft het portret van een arme 

plattelandspriester die verlangt naar een ander leven.

Uit het werk van Amable Tastu en Frédéric de Courcy koos Duchambge 

gedichten met een historische setting, hetgeen past bij de esthetiek van de romance. 

Courcy was behalve als dichter van serieuze poëzie ook actief als librettist voor opera 

en vaudeville, en schreef liedteksten in een lichter genre. 

De gedichten van Marceline Desbordes-Valmore (zeker die welke Duchambge 

koos) zijn in tegenstelling tot de andere wars van exotisme maar juist direct, emotioneel 

en persoonlijk, en te karakteriseren als romances sentimentales of mélodies rêveuses et  

graves. Het vertelperspectief is meestal dat van een vrouw of een kind. De dichteres zou 
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er naast haar eigen levenservaringen soms ook die van Duchambge in hebben verwerkt. 

Daaruit kan men concluderen dat de teksten qua inhoud ook dicht bij de gevoelswereld 

van de componiste stonden, en dat dit gedeelte van Duchambges oeuvre het meest 

persoonlijke is.

5.4 De analyses

Duchambges romances worden gekenmerkt door de grote aandacht die is besteed aan de 

melodiek: hoewel ze beweerde te componeren met haar tranen construeerde Duchambge 

haar liederen zorgvuldig, door kleine melodische cellen te gebruiken die op 

verschillende wijze worden samengevoegd tot grotere eenheden, en door bijvoorbeeld 

motieven met een kleine omvang te contrasteren met motieven met grote intervallen. 

Cellen en motieven kunnen op hun beurt worden verlengd, verkort of anderszins 

worden gemuteerd. Vaak zijn er markante kenmerkende intervallen die een lied 

melodisch karakteriseren. Ze is voor wat betreft de vorm echter zeer behoudend, en 

conformeert zich hiermee aan de traditie van de romance: elk lied is strofisch. Meestal 

heeft een lied een voor- of naspel; een refrein of een tussenspel is optioneel. 

Harmonisch gezien variëren de liederen van eenvoudig tot iets avontuurlijker: ze maakt 

graag gebruik van orgelpunten om interessante harmonische kleuren te creëren, en 

gebruikt soms tertsloze dominantseptiemakkoorden, naast de traditionele.

Sommige van Duchambges composities hebben uitsluitend zeer regelmatige 

frasen van vier of acht maten, en doen klassiek aan. Andere hebben frasen van 

onregelmatige lengte, en passen meer in de esthetiek van de romantiek. Soms maakt de 

componiste gewaagde muzikale keuzes: een lied kan eindigen met een dominant-

harmonie, obstinaat hetzelfde vraagmotief blijven herhalen, of met chromatiek en 

contrasterende affecten een labiele gemoedstoestand karakteriseren. De begeleidingen 

lopen uiteen van zeer eenvoudige gebroken akkoorden tot meer virtuoze partijen die 

geheel eigen melodisch materiaal bevatten, dat slechts op afstand verwant is aan dat van 

de vocale partij. Het effect daarvan is dan dat de begeleiding commentaar lijkt te 

leveren op de zang en de tekst. Sommige liederen hebben van begin tot einde dezelfde 

beweging in de begeleiding, andere bestaan uit twee of drie delen met contrasterende 

figuratie. 

Duchambge wekt vaak – maar niet altijd – de indruk woorden of beelden uit de 

gedichten uit te beelden in haar muziek. Dat kan de vorm aannemen van topoi: een 

stukje musette-imitatie verklankt 'Bretagne', een treurmars 'verlies', en een boléro 
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'Spanje'. Soms vinden we ook figuren die te interpreteren zijn als het verklanken van 

een stemming, een beweging of een gemoedstoestand, die in de tekst wordt genoemd of 

gesuggereerd. Nog een andere vorm van uitbeelding is het verklanken van een tekstuele 

referentie aan muziek, zoals een barcarolle of wals.

Elke romance bevat een intern conflict of contrast: tussen kalmte en geweld, een 

engel en een demon, liefde en controle, of tussen de verlangens van het individu en de 

discipline van de maatschappij. Er zijn veel romances waarvan het gedicht zich op een 

exotische locatie afspeelt, een fictief Arabië, Italië, Spanje of de Antillen: Duchambge 

kiest er soms wel, soms niet voor om die locatie ook in de muziek hoorbaar te maken. 

Veel romances hebben een historisch, geromantiseerd middeleeuws decor, maar het 

verklanken van een historisch onderwerp door middel van een historiserende 

muziekstijl waagt ze zich niet. De exotische locaties en nostalgie vormen vooral de 

achtergrond waartegen het psychologische of romantische conflict zich afspeelt. 

Liederen met verwante thema's kunnen uiteindelijk een zeer verschillende 

gedaante krijgen: 'La sincère' en 'C'est Pietro que j'aime' zijn bijvoorbeeld beide liederen 

met een vrouwelijk vertelperspectief, en beide behandelen de liefde als een transactie. 

Beide liederen hebben een 6/8-maatsoort, maar zijn verder geheel verschillend: het 

jonge meisje uit 'C'est Pietro' weet niet wat te doen, en weet niet waarom ze van Pietro 

houdt, terwijl de gedecideerde, oprechte ik-figuur van 'La sincère' precies weet wie ze 

wil en onder welke voorwaarden. Het meisje uit 'C'est Pietro' wordt de barcarolle van 

aanbidder Stello in de mond gelegd waardoor ze bijna letterlijk geen 'eigen stem' heeft, 

de hoofdpersoon uit 'La sincère' herhaalt obstinaat haar eigen thema en is juist wel zeer 

mondig.

'Le cloärec breton' heeft een geheel ander karakter: het beschrijft de 

gemoedstoestand van een arme plattelandspriester die vervuld is van onvervulbare 

wensen. Dit lied heeft grote contrasten in textuur en melodiek, lange en korte frasen en 

een dramatisch en geagiteerd kort tussenspel. De muziek is hier in hoge mate 

onafhankelijk van de woorden: in het eerste couplet is de wanhoop van de priester al te 

horen voordat de tekst deze beschrijft, en de muziek van het refrein is lieflijk terwijl  de 

woorden triestheid uitdrukken. De inzetten van de zang komen om beurten te vroeg en 

te laat ten opzichte van de begeleiding, hetgeen het effect van ontwrichting versterkt. 

Ook in 'Le couvre-feu' loopt de muziek vooruit op de woorden: de coupletten hebben 

vanaf het begin het karakter van een pianissimo treurmars, terwijl de reden daarvan voor 

de luisteraar pas in het laatste couplet duidelijk wordt. Beide liederen zijn dus 
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voorbeelden waarbij de muziek een eigen vertellende rol heeft ten opzichte van de tekst. 

Dit maakt ze aanzienlijk interessanter dan de meeste romances van tijdgenoten.

Zowel 'Le bouquet de bal', 'La jalousie du More' als 'La pauvre fleur' gaat over 

jaloezie: in 'Le bouquet de bal' is de spreker (in drie van de vier coupletten) een jaloerse 

minnaar die merkt dat hij de controle verliest over zijn geliefde, die zonder hem naar 

een bal gaat. Hij uit zich in de vorm van de door hem verfoeide wals. De jaloerse Moor 

in het tweede lied gebiedt zijn vrouw een sluier te dragen, opdat andere mannen haar 

schoonheid niet zien. De zetting van dit lied is vrij stormachtig, met chromatische lijnen 

en abrupte overgangen, die wellicht de couleur locale of de ontvlambare aard van de ik-

figuur uitbeelden. In 'La pauvre fleur' is de jaloerse partij de vrouw, beschreven als een 

bloem die in de grond vastzit terwijl haar partner, de vlinder, rondvliegt en andere 

bloemen bezoekt. Ook hier zien we abrupte overgangen van affect, en daarnaast valt bij 

dit lied de grote melodische onafhankelijkheid van de begeleiding op, vooral in het 

couplet. 

'Cancione amorosa' is de vertaling van een middeleeuws Spaans Marialied en is 

ofwel te betitelen als romance historique of als voorbeeld van een exotisch onderwerp. 

Het heeft elementen die doen denken aan de Spaanse Caprichos líricos van Manuel del 

Pópulo García, zoals een boléroritme, en motieven in de begeleiding die de gitaar 

imiteren. De melodie van de begeleiding heeft een grillig verloop, maar de frasen zijn 

regelmatig en bestaan steeds uit vier maten: er zijn dus zowel klassieke als romantische 

elementen in deze compositie te vinden. 

In vormtechnische zin overschrijdt Duchambge de grenzen van de romance niet: 

haar kwaliteiten liggen vooral in de brede keuze van gedichten, de inventieve 

melodieën, haar oog voor detail en in iets mindere mate ook in de manier waarop ze de 

muziek soms verzelfstandigt ten opzichte van de tekst. 
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Conclusie

Pauline Duchambge (1776-1858) componeerde ruim driehonderd romances voor zang 

met piano-, harp- en gitaarbegeleiding die in haar eigen tijd – de eerste helft van de 

negentiende eeuw – zeer populair waren. Aan de hand van een historisch overzicht van 

de romance in Frankrijk, een biografie van de componiste en die van een aantal dichters 

met wie ze samenwerkte, alsmede door middel van analyses van een geselecteerd aantal 

composities is onderzocht hoe dit oeuvre zich voegt in de geschiedenis van de romance, 

en wat het kan vertellen over het culturele klimaat in het Frankrijk van haar tijd. 

Het blijkt dat in een tijd waarin de steeds grootschaliger grand opéra het 

muzikale toneel domineerde, er kennelijk toch ook plaats was voor kleine en intieme 

vocale werken. De romance – een strofisch lied met begeleiding van één instrument en 

met een tragische of amoureuze tekst – bestond weliswaar in Frankrijk al vanaf 

ongeveer 1730, maar beleefde haar grootste bloei in de eerste helft van de negentiende 

eeuw. Het genre voldeed aan de behoefte aan toegankelijke, nostalgische en eenvoudige 

liederen, aan mini-muziektheater voor in de salons, aan escapisme en muzikaal 

rollenspel, maar tegelijkertijd ook aan de behoefte aan een gemakkelijk te componeren 

muzieksoort met groot financieel rendement. De grootste groep uitvoerenden bestond 

uit (vrouwelijke) amateurs, maar er zijn ook vermeldingen van beroepszangers, zowel 

mannen als vrouwen, die romances zongen. 

Duchambges meest productieve jaren vielen samen met de laatste bloeitijd van 

het genre, van ca. 1820 tot 1845. Haar composities werden in grote oplagen uitgegeven, 

zowel los als in albums en tijdschriften, en werden door andere componisten 

gearrangeerd en gebruikt als ballet- en toneelmuziek of om er instrumentale werken op 

te baseren. Tijdgenoten schreven bijna zonder uitzondering lovend over haar 

composities en prezen de ideeënrijkdom en de originaliteit ervan, maar ook hun 

'zoetheid' en gratie, eigenschappen die als gepast werden beschouwd voor een 

vrouwelijke componist.

Een van Duchambges kwaliteiten was de smaak die ze vertoonde in de keuze 

van hoogstaande en interessante gedichten met veel variatie in onderwerpen, van zowel 

beroemde als onbekende dichters. Ze moet goed op de hoogte zijn geweest van wat er in 

haar tijd werd geschreven en uitgegeven: vaak zette ze gedichten al kort na hun 

publicatie op muziek – soms zelfs nog voordat ze waren uitgegeven. Met een aantal van 
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haar dichters was ze bevriend, ook al kwamen die uit zeer verschillende milieus. Het is 

duidelijk dat ze als kunstenaar geen eenling was die werkte in een ivoren toren, maar 

deel uitmaakte van een netwerk van samenwerkende schrijvers, musici en beeldend 

kunstenaars. Velen van hen vervulden meerdere rollen, zoals die van dichter en activist 

(Souvestre), dichter en graficus (Nanteuil), of dichteres, zangeres en actrice (Desbordes-

Valmore). Het onderscheid tussen hoge en lage cultuur was voor deze groep niet heel 

scherp: dezelfde auteurs schreven vaak zowel voor de vaudeville, voor een 'goguette', 

als voor de opera en voor romances. 

Veel edities van Duchambges romances zijn voorzien van een lithografie als 

illustratie, en van een opschrift: enkele versregels uit een gedicht met een verwant 

onderwerp of een fragment uit een toneelstuk, die een wereld aan associaties oproepen. 

Dit bevestigt enerzijds het coöperatieve aspect van de romanceproductie en anderzijds 

het idee van het lied als een Gesamtkunstwerk van salonproporties: meerdere 

kunstvormen worden gecombineerd, waardoor het lied niet een losstaand object is, maar 

voor de uitvoerdende een knooppunt wordt in een web van associaties met andere 

liederen, gedichten, toneelstukken en beeldende kunst.

De thematiek van de gekozen gedichten is deels conventioneel en gebruikelijk in 

de vroege romantiek: oriëntalisme en exotisme, liefde voor een partner, een kind of een 

ander familielid, vriendschap en verlies. Daarnaast zien we echter ook originelere 

onderwerpen zoals (verkeerde) levenskeuzes en historische gebeurtenissen. 

Uit de analyses blijkt dat Duchambges muzikale talent vooral op het melodische 

vlak ligt: daar is ze inventief en origineel. De romances bestaan melodisch gezien uit 

motieven die weer op te delen zijn in kleine cellen, welke constant worden gevarieerd 

en gemuteerd. Waar de tekst aanleiding geeft tot directe muzikale uitbeelding maakt de 

componiste daar graag gebruik van. In sommige romances gaat ze verder en krijgt de 

muziek zelfs een niet direct van de tekst afhankelijke vertellende rol. In de vorm van 

haar liederen treedt ze niet echt buiten de gebaande paden van de romance: alle 

composities zijn strofisch, met eventueel een ritornel en een voor- of een naspel. Over 

de harmonische dimensie kan hetzelfde gezegd worden. Het harmonisch verloop is 

vrijwel altijd interessant en verzorgd. Het wordt nooit zo triviaal als bij sommige 

tijdgenoten, maar is ook niet origineel of bijzonder. De componiste bereikt soms 

interessante kleureffecten door het gebruik van een orgelpunt in de bas.

Duchambge liet een beperkt maar fascinerend oeuvre na, dat na haar dood echter 

vrij snel werd vergeten: nieuwe genres raakten in de mode en componisten die zich tot 
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één ondergeschikt genre beperken, worden doorgaans minder serieus genomen. Een 

groot aantal van de bewaard gebleven romances bezit echter voldoende kwaliteit en is 

interessant genoeg om weer een plaats te vinden in het repertoire van zangers, pianisten, 

gitaristen en harpisten van nu, die daarmee het hedendaagse publiek in contact zouden 

kunnen brengen met een vrijwel onbekend maar waardevol aspect van de Franse 

vroegromantische liedcultuur.
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Bijlage: Alfabetische lijst van werken

Piano solo:

Titel Uitgever Jaar

Anglaise Pleyel 1827

Cinq romances, une valse et une écossaise pour le 
pianoforte

Pleyel 1827

Deux thêmes variés pour le piano ; oeuvre 1ère Leduc 1822

2 Nocturnes Pleyel 1834

1er-2e Quadrille sur ses romances (piano vierhandig) Pleyel 1830

3e Quadrille sur ses romances (piano vierhandig) Pleyel 1830

Quadrille de contredanses Pleyel 1815

Quadrilles sur les plus jolies romances. Cah. 1-3 Pleyel 1830

Quadrilles sur les plus jolies romances. Cah. 4 Pleyel 1834

Quadrille. Cah. 5 Pleyel 1834

Quatrième recueil de contredanses Henry ca. 1830

Six galopp walzer Pleyel 1829

Trois études et un caprice pour le piano Pleyel 1825

Valses [No 1 en 2] Musée des familles 1834

Valses [No 3, 4 en 5] Musée des familles 1834

3 Walses Pleyel 1834

Vocaal:

NB: het ontbreken van waarden in een veld wil zeggen dat het gegeven onbekend is. Als 

er twee jaartallen in een veld in de kolom 'Jaar' staan, is het werk ofwel in het eerste jaar 

als onderdeel van een bundel uitgegeven en in het tweede jaar als zelfstandige editie, of 

het zijn de vroegst en laatst mogelijke jaren van uitgave.

Titel Bezetting Textdichter Uitgever Eerste regel tekst Jaar

À demain Zang & piano André van Hasselt La romance 1835

À mon ange 
gardien

Zang & piano Defrance Pleyel Bon ange, ô sauvez moi 
d'un erreur dangereuse

1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

À qui pense-t-il? Zang & piano Delphine Gay Pleyel Ange aux yeux de 
flammes

1830

Abandon (L') Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Que n'as-tu comme moi 1827

230



idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Absence Zang & piano Émile Souvestre

Adhémar Zang & gitaar Astolphe de 
Custine

Meissonnier C'est envain qu'Adhémar 
le maure

na 
1831

Adieu  Zang & piano Léon Lafont

Adieu  Zang & piano Émile Souvestre

Adieu but Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Adieu donc mon 
pays! Ou: Le 
Suisse au 
régiment 

Zang & piano Eugène Scribe Pleyel Que mon sort est funeste 1827/ 
1834

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Adieu jusqu'à 
demain

Zang & piano Eugène de Lonlay Bernard 
Latte

1841

Adieu Madeleine Zang & piano Ulrich Guttinger Pleyel A danser voilà qu'on 
s'engage

1830

Adieu tout Zang & gitaar Marceline 
Desbordes-
Valmore

Frey Quittez mon coeur, doux 
souvenir

idem Zang & piano idem idem

Adieu tout bas 
(L')

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Frey Autant que moi-même en 
quittant ces lieux

Aimez Zang & piano Léon Lafont 1834

Air du pays (L'). 
Barcarolle

Marceline 
Desbordes-
Valmore

Air du pays (L') Zang & piano Émile Souvestre

Albert de 
Novalaise

Zang & piano Edmond Géraud

Âme du 
purgatoire (L')

Zang & piano Casimir 
Delavigne

Pleyel Mon bien-aimé, dans mes 
douleurs

1829

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Amour c'est un 
autre patrie (L')

Zang & piano Émile Barateau

Amour d'un jour 
(L')

Frédéric de 
Courcy

Pourquoi disais-tu 
d'abord

1824

Amours (Les) Auguste Brizeux

Ange et le 
rameau (L')

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Que ce rameau béni 1827

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Attends-moi 
longtemps!

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Adieu, ma petite, il faut 
nous quitter

Au près de ce lit Zang & piano Ulrich Guttinguer

231



de douleurs

Au revoir, jamais 
adieu. Nocturne

Twee 
zangstemmen 
& piano

Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Ne t'en va pas 1827

idem Twee 
zangstemmen 
& gitaar

idem idem idem 1830

Automne et 
printemps

Zang & piano Eugène Scribe

Aveu d'une 
femme (L')

Zang & piano Frédéric de 
Courcy

La lyre 
moderne 

Pour la première fois, tout 
bas je lui jurai

1823

Avez-vous oublié Zang & piano Boileau Pleyel Voici les lieux charmants 1834

Baissez-vous, 
montagnes

Zang & piano Meissonnier

Bal (Le) Zang & piano Émile de Griardon 
[de Girardin?]

Pleyel Voilà qu'il part 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Batelière (La) Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Ce soir, ami 1828

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Béarnais (Le) Zang & piano Mde. de *** Pleyel Un Béarnais loin de son 
pays

1827

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Beau masque! Zang & piano Léon Lafont Musée des 
familles

Penses-tu, coquette 
charmante te cacher 

1834

Billet (Le) Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Quand je t'écris 1834

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Blanche maison 
(La)

Zang & piano Alphonse de 
Lamartine

Pleyel Je sais sur la colline 1830

Blanchisseuse de 
lin (La) 
[=Samedi matin]

Zang & piano Jules de 
Rességuier

Pleyel Sous mes pas l'escalier 
résonne

1832

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Bon génie (Le) Zang & piano Frédéric de 
Courcy

Pleyel Aux plaisirs trompeurs 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Bouquet de bal 
(Le)

Zang & piano Eugène Scribe Revue de 
Paris

Vous partez brillante et 
parée

1829

idem Zang & gitaar idem Pleyel, 
Guido

idem 1830

Brigantine (La) 
[=Le départ]

Zang & piano Casimir 
Delavigne

Pleyel La brigantine qui va 
tourner

1815/
1827

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Cancione 
amorosa 

Zang & piano Gil Vicente, vert. 
Amable Tastu

Meissonnier Qu'elle est gracieuse et 
belle! 

1835/ 
1846
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Cancione 
amoroso [sic]

Zang & gitaar idem idem idem 1835/ 
1846

Capitaine (Le) Zang & piano Jules de 
Rességuier

Pleyel C'est moi qui choisis 1826

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Celle qui ne rit 
pas

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Heureuses pastourelles 1825

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Celle qui 
voudrait m'aimer

Zang & piano Meissonnier

Ce n'est pas moi Zang & piano Jules de 
Rességuier

Pleyel C'est moi qui choisis 1826

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Ce que je préfère Zang & piano Eugène de Lonlay Meissonnier 
& Heugel

1841

idem Zang & gitaar Eugène de Lonlay Meissonnier 
& Heugel

C'est elle Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Sans me faire connaître 1823

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

C'est moi Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Si ta marche attristée 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

C'est Pietro que 
j'aime

Zang & piano Émile Barateau Pacini Stello m'a donné la croix 
d'or

1833/ 
1846

Chambre de la 
châtelaine (La)

Zang & piano Amable Tastu Pleyel Dormez, noble dame, 
dormez

1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Champs (Les) Zang & piano Pierre-Jean de 
Béranger

Chanson de 
l'atelier

Zang, piano, 
koor ad lib.

Émile Deschamps 1848

Chanson de 
l'ermite (La)

Auguste Brizeux 1841

Chanson de 
Marie sur l'air 
breton 'Ann hani 
goze' (La)

Zang & piano Auguste Brizeux

Chanson du fou, 
tirée du drame de 
Cromwell (La)

Zang & piano Victor Hugo Pleyel Au soleil couchant 1829

Chanson du pays Zang & piano Auguste Brizeux Frey 1831/
1838

Chant de 
Clémence Isaure

Zang & piano Jules de 
Rességuier

Pleyel O! Poêtes chantez! 1827/ 
1830
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idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Chant de la 
sirène

Zang & piano Édouard 
d'Anglemont

Frey De ton coeur bannis la 
crainte

Chante, bergère Zang & piano Jules de 
Rességuier

Boieldieu Chante, chante, bergère 1836

Chanteurs 
italiens (Les)

Twee 
zangstemmen 
& piano

Émile Deschamps Meissonnier C'est la Toscane et le 
Sicile

na 
1828

Chantons nos 
belles. Barcarolle

Zang & gitaar Émile Barateau Meissonnier Déjà l'étoile blanche 
paraît au firmament

Chapelle de la 
vierge (La)

Félicie de Pelet 1820

Cloärec breton 
(Le)

Zang & piano Émile Souvestre Boieldieu Amis, que me veut votre 
joie? 

1836

Cloches du 
couvent (Les) 

Zang & gitaar Amable Tastu Meissonnier

Comment 
pourrais-je 
t'oublier

Zang & piano Jules de 
Rességuier

Pleyel Lorsque j'admire 1826

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Communiante, 
La

Zang & piano Poisson Le ménestrel Cette sainte allégresse, 
ces nuages d'encens

1835

Comte Roger 
(Le). Ballade

Zang & piano Victor Hugo Pleyel Si tu voulais, Madeleine 1829

Consolation (La) 
[Letrille 
espagnole]

Zang & piano Juan Maury vert. 
Léon Halévy

Pleyel Dans l'azile solitaire 1830

Coulez, coulez 
mes jours

Zang & gitaar 
of piano

Mélanie Valdor Le journal 
des jeunes 
personnes

Est-il un but, une pensée 1835

Couplets chantés 
dans 'La seconde 
année'

Zang & piano Eugène Scribe en 
[Anne-Honoré-
Joseph] 
Mélesville

Pleyel 1830

Couronne (La) Zang & piano Eugène de Lonlay L'illustration Riches broderies 
n'égaleraient pas l'herbe 
des prairies

1844

Courrier (Le) Zang & piano Elise Moreau Le ménestrel Six fois a flotté dans 
l'espace

1836

Couvre-feu (Le). 
Ballade

Zang & piano Frédéric de 
Courcy

Petit Entendez-vous sonner 
l'heure du soir?

1830

Doute (Le) Zang & piano Frédéric de 
Courcy

La lyre 
moderne

Trois fois on a daigné 
m'écrire 

1823

Daniel le sonneur Zang & piano Émile Barateau Meissonnier Enfin l'instant approche; 
allons, n'attendons plus

Dans votre 
chapelle. [La 
chapelle de la 
vierge]

Zang & piano 

De loin Zang & piano Auguste de 
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Kermainguy

Depuis Zang & piano Mme A. D. Pleyel Depuis, depuis que vous 
avez visité

1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Dernier chant de 
Chatterton (Le)

Zang & piano Pierre Hédouin

Deux pensées 
(Les) 

Zang & piano Émile [de 
Girardin?]

Pleyel Oui, je les garderai 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Dormeuse (La) Desbordes-
Valmore, 
Marceline

ca. 
1839

Écho (L') Twee 
zangstemmen 
& piano   

Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Echo, voice l'aurore

idem Twee 
zangstemmen 
& gitaar  

idem Lafont idem 1821

Écoliers (Les) Zang & piano Émile Deschamps Boieldieu Amis, c'est bientôt le 
grand jour

1836

Écrivez-moi Zang & piano Adolphe Catelin Le ménestrel Écrivez-moi car j'aime à 
lire

1835

Encore à toi Zang & piano Victor Hugo Pleyel A toi! toujours à toi! 1834

Enfant du héros 
(L')

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Dormez! Dormez 1828

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Espoir des 
matelots (L')

Zang & piano Edmond Géraud Pleyel Chaste Marie, espoir des 
matelots

1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Étoile (L') Zang & piano 'Paroles trad. de 
l'Allemand'

Pleyel Errant bien loin de ma 
patrie

1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Étrangère (L') Zang & piano Soumet Pleyel La connais-tu, cette jeune 
étrangère?

1830

idem Zang & gitaar Soumet Pleyel La connais-tu, cette jeune 
étrangère?

1830

Fée ou Péri Zang & piano Jules de 
Rességuier

Boieldieu Fée ou Péri, que sais-je? 1836

Femme (Une) Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Boieldieu S'il m'eut aimée ah! 1836

Fiancée du 
chasseur (La)

Zang & piano Meissonnier

Fiancée du marin 
(La)

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Tristesse amère 1827
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idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Fiancée du 
soldat, (La). 
Ballade-
chansonnette

Zang & piano Émile Barateau Pleyel Adieu, Jenny, ma fiancée 1832

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Filons toute la 
nuit (La rançon)

Zang & piano Émile Souvestre Michelot Filons toute la nuit 1837

Fleur des 
tombeaux (La) 

Zang & piano Vatout Pleyel Je ne suis pas la fleur 1828

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Francine Émile Barateau

Fuite (La) Zang & piano Sophie Gay Boieldieu Viens, loin de cette plage 1836

Gais matelots Zang & gitaar Émile Barateu Romagnesi 1831

Goélands (Les). 
Chanson

Zang & gitaar Auguste Brizeux Meissonnier Ce matin à la mer haute

Gondolier (Le) Zang & piano Casimir 
Delavigne

Pleyel Conduis-moi, mon beau 
gondolier

1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Guitare Zang & piano Victor Hugo Launer Comment disaient ils, 
avec nos nacelles

na 
1830

Hier Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Hier, pour le revoir 1828

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Hirondelle (L') Zang & piano Meissonnier

Hirondelles (Les) Zang & piano Pierre-Jean de 
Béranger

Pleyel Captif, au rival du Maure 1825

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Histoire 
d'Yvonnie (L'). 
[Les amours]

Zang & piano Auguste Brizeux Frey J'aime une fille jolie 
Yvonnie est son nom

Homme à la mer 
(Un)

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Il a demandé 
l'heure. 
Tyrolienne

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Il a demandé l'heure 1834

Il m'aimait tant! Zang & piano Meissonnier

Il m'attend Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Il m'attend, je le sais 1824

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Il m'attend pour 
valser. Valse

Zang & gitaar Émile Barateau Meissonnier Allons, dépêche-toi ca. 
1829

Incertitude (L') Zang & piano M. *** Pleyel Le repos a fui loin de 
mon coeur

1830
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idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Inconnue (L') Zang & gitaar André van Hasselt Meissonnier

Infidèle (L') Zang & piano Jules de 
Rességuier

Pleyel Le manteau des guerriers 
flottait sur son épaule

1827/ 
1834

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

J'ai peur! Zang & piano Jules de 
Rességuier

Pleyel Ah, j'ai peur 1827

Jalouse (La) Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Tu crois, s'il fait sombre, 
on te ne voit pas

1830

Jalousie (La) Zang & piano Pleyel On m'a dit: garde-toi 
d'aimer

1830

idem Zang & gitaar idem idem 1830

Jalousie du More 
(La)

Zang & piano Victor Lecomte Meissonnier Que ta beauté du voile 
s'enveloppe

1835

Jalousie du More 
(La). Des 
Mauren 
Eifersucht.

Zang & gitaar 
of piano

idem Schott idem 1837

Jardin de ma 
fenêtre (Le)

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Jardin de ma fenêtre, ma 
seule terre à moi

Je crois que vous 
l'aimez encore

Zang & piano Désiles Bénard Pleyel Lise, pour punir un 
volage

1828

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Je l'ai vu! Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Écoute, il ne faut me 
blâmer

1830

Je ne t'aime plus Zang & piano St. Just Pleyel Non je ne t'aime plus 1834

Je ne veux plus 
boire

Zang & piano 'paroles traduites 
du Russe'

Pleyel Oui, je m'inquiète 1827/ 
1834

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Je ne veux plus Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Je ne sais plus d'où vient 
ma colère

1834

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Je pense à lui Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Le soir en chantant 1832

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Je suis seul Zang & piano Astolphe de 
Custine

Erard 1832

Jeannette Zang & piano Émile Barateau Boieldieu Quand la violette fraîche 
et joliette

1836

J'étais aimée Pleyel 1833

Jeune châtelaine 
(La)

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Je vous défends, 
châtelaine

1826
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idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Jeune fille au 
rameau (La)

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Frey Prends ce rameau, jeune 
fille

Jeune fille et 
jeune fleur

Zang & piano François-René de 
Chateaubriand

Il descend, le cercueil, et 
les roses sans taches

1832

Jeune fille russe 
(La)

Zang & gitaar 
of piano

Elim Metscherski Journal des 
jeunes 
personnes

Jeune fille de Russie 1835

Jeune mendiante 
(La) 

Zang & piano Delphine Gay Pleyel Déjà la cloche les appelle 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Jeune mère (La) Zang & piano Pétrona de 
Valdahon

Jeune pâtre (Le) Zang & piano Petit

Juliette Zang & piano F. Gail Boieldieu Ma belle au travers de ces 
monts

1836

Kitty Bell et 
Chatterton. 
Ballade

Émile Deschamps 

Letrille espagnol Zang & piano

Lido Zang & piano Casimir 
Delavigne

Pleyel Lido, triste rivage 1827

Lorsque j'étais à 
la guerre

Ludiole Zang & piano Legouvé

Luth espagnol 
(Le)

Zang & piano Émile Deschamps Pleyel Nuit calme et sombre 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Ma bergère 
cherie

Zang & gitaar Pleyel 1834

Malheur à moi Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Malheur à moi 1834

Ma mère Zang & piano Léon Lafont Magasin 
pittoresque

Doux pays, témoin de 
mes yeux

Maison de Maine 
(La)

Zang & piano Meissonnier

Marie Zang & piano Vatout Pleyel C'était dans le vallon 1827/ 
1834

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

M'a t-elle été 
fidèle?

Zang & gitaar Victor Lecomte Meissonnier Je crains de te revoir, ô 
ma belle patrie

Matelot (Le) Zang & gitaar Le 
troubadour 
ambulant

Un matelot à bord loin du 
rivage

Voor 
1824

Matelot 
hollandais (Le)

Zang & gitaar Soetens & 
fils

idem
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Matelot (Le) Zang & piano M. *** Pleyel idem 1834

10e Mélodie 
imitée de 
Thomas Moore

Zang & piano Thomas Moore, 
vert. Léon Halévy

Pleyel Si je perdais aussi ta voix 1825/
1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Mendians 
d'Espagne (Les) 

Zang & gitaar Mr. Rochefort Le ménestrel 1834

Mikaëla Zang & piano Madame A.D. Boieldieu Tu m'aimes pour ma gaîté 
folle

1836

Minuit. Nocturne Twee 
zangstemmen 
& piano

Célestin de 
Nanteuil

Pleyel Il est minuit 1834

idem Twee 
zangstemmen 
& gitaar

idem Messemae-
ckers

idem

Moment (Un) Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Un moment suffira 1827/ 
1830

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Mon ami Zang & piano Pleyel Il est dans le hameau 
voisin

1830

idem Zang & piano idem idem idem

Mon ami Jack Zang & piano Eugène Scribe

Mon ange sur la 
terre

Zang & gitaar Ulrich Guttinguer Petit Chacun a son ange 1834

Mon pauvre 
Pierre

Zang & gitaar A. Rénal Petit Mon seul ami, mon 
pauvre Pierre

idem Zang & piano idem idem idem

Monastère (Le) Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Meissonnier Pasteur, est-il loin encore, 
le couvent au grand 
clocher?

Muletier (Le) Zang & piano André van Hasselt

idem Zang & gitaar André van Hasselt Meissonnier

Mystère Twee 
zangstemmen 
(& piano?)

H. T. Poisson

Nanna. Ballade Zang & piano 
of harp

Casimir 
Delavigne

Pleyel Le flot grossit, le ciel est 
noir

1827/
1830

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Ne m'aimez pas Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Ne m'aimez pas, si vous 
êtes sensible

1827/ 
1830

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Neuf heures du 
soir

Zang & piano Eugène Moreau 1839

Nina la belle Zang & piano Meissonnier

Noce et la 
chaumière (La)

Zang & piano Auguste Brizeux Frey As-tu vu notre baronne
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Nocturne Twee 
zangstemmen 
& piano

Jean-Baptiste 
Molière

Le ménestrel Usez mieux, ô beautés 
fières

1835 

Noël Zang & gitaar 
of piano

Mme A. D** Journal des 
jeunes 
personnes

Quelle est cette flamme 
divine 

1833

Noéma Zang & piano Mr Vatou Pleyel Toi que mon coeur aime 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Non Zang & gitaar Astolphe de 
Custine

Meissonnier Que m'importe son air 
sévère

idem Zang & piano idem idem idem

Non, tu ne 
m'aimes plus

Zang & piano Alexandre 
Laborde

Qu'as tu besoin de me 
sourire

1834

Notre-Dame 
d'amour

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Qu'attend-il sur la route 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Notre Dame de 
Tudèle

Zang & piano Meissonnier

Notre Madone Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Meissonnier Toujours notre Madone 
est là levant sa main

Novice (Le) Zang & piano Anne-Honoré-
Joseph Mélesville

Nul ne l'aimera 
tant que moi

Zang & piano [Pétrona] de 
Valdahon

Olivier Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Olivier, j'attends 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

On n'aime bien 
qu'en France

Zang & piano Adolphe de St. 
Valry

Pleyel Quoi tu parles 1827

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

On n'aime bien 
qu'une fois

Zang & piano Pleyel 1828

Ondes (Les) Zang & piano M. *** Pleyel Coulez, ondes limpides 1834

Orage (L') Zang & piano Ortaire Boieldieu Là bas j'entend gronder 
l'orage

1836

Orage (L') Zang & piano Auguste Brizeux Pleyel L'orage a dissipé la danse 1830

Oraison (L'). 
Prière

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Je reviens à vos pieds, 
Marie

1834

Oreiller d'une 
petite fille (L') 

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Meissonnier Cher petit oreiller, doux 
et chaud sous ma tête

Oublions-nous Zang & piano Émile Souvestre Pleyel Oublions-nous, vous le 
voulez

1834

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

240



Page (Le) Zang & piano Anne-Honoré-
Joseph Mélesville

idem Zang & gitaar idem Petit

Partez! Zang & piano Meissonnier

Partons Zang & piano Émile Deschamps Pleyel Partons, partons, c'est 
l'heure

1827/ 
1830

Pauvre fleur (La) Zang & piano Victor Hugo Boieldieu La pauvre fleur disait au 
papillon céleste

1836

Pauvre vieille 
pleura (La)

Zang & gitaar Émile Barateu F. & E. 
Gyselynck

Voor 
1837

Paysan (Le) Zang & piano 
of gitaar

Pleyel 1830

Paysanne & le 
soldat (La)

Zang & piano Jules de 
Rességuier

Pleyel Du canton une paysanne 1827/
1830

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Pêcheur (Le). 
Barcarolle

Eén of twee 
zangstemmen 
& piano of 
harp

Jules de 
Rességuier

Pleyel Quand vient la nuit 1827

idem Eén of twee 
zangstemmen 
& gitaar

idem idem idem 1830

Pêcheur de 
Sorrente (Le)

Zang & piano Delphine Gay Pleyel Sorrente, doux rivage 1830

Pèlerinage (Le) Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Pour aller en Galice 1827

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Penses-tu que ce 
soit t'aimer?

Zang & piano Émile Souvestre Meissonnier Trouver dans mes songes 
du soir

idem Zang & gitaar idem idem idem

Piccialo Zang & piano Elise Moreau Catelin

Pierre. Nocturne Twee 
zangstemmen 
& piano

Frédéric de 
Courcy

La lyre 
moderne

Pierre est sorti de son 
village

1823

Piétro le 
gondolier

Zang & piano Ortaire Constant

Pilote (Le). 
Barcarolle

Zang & piano M. *** Pleyel Tant que Loretta 1827

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Plainte du 
pécheur (La)

Auguste Brizeux 1843

Pour la première 
fois

Zang & piano Frédéric de 
Courcy

idem Zang & gitaar idem

Pourquoi disais-
tu d'accord

Zang & piano Frédéric de 
Courcy

Prends garde! Zang & piano Marceline Frère Dans la foule, Olivier, ne 
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Desbordes-
Valmore

viens pas me surprendre 

Prenez bien 
garde! Cantatille

Zang & piano Émile Barateau Meissonnier Sous l'ombrage du Retiro ca. 
1829/
1846

Présages (Les). 
Ballade.

Zang & piano Émile Deschamps Meissonnier

Prière au village 
(La)

Zang & gitaar Marceline 
Desbordes-
Valmore

Petit

Prière des 
laboureurs (La)

Auguste Brizeux Saint de notre pays

Prière pour le 
Roi (La)

Zang & piano Pleyel Au sein d'une tendre 
famille

1834

Printemps 
d'amour

Zang & piano Émile Barateau Petit Jadis il redisait tout bas à 
mon oreille

Prions Zang & piano Raoul de 
Champigny

Prise de tabac 
(La)

Zang & piano Chevalier d'Auriol

Prisonnier de 
guerre (Le) 

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Tu t'en vas, reste encore 1834

Qu'elle est jolie Zang & piano Pierre-Jean de 
Béranger

Qu'elle est triste! Zang & piano Émile Barateau Pleyel Voyez la jeune fille 1833

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Quand vous etiez 
petite

Zang & gitaar Émile Barateau Le ménestrel 1834

Que m'importe 
leur hommage

Zang & piano André van Hasselt

Que mon sort est 
funeste

Zang & piano Eugène Scribe

Regrets (Les) Zang & piano Alexandre de la 
Borde

Pleyel Salut, ô campagne fleurie 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Reine (La) Zang & piano A. de B*** Pleyel Un palais sera ta demeure 1829

idem Zang & piano idem idem idem 1830

Religieuse et le 
soldat (La)

Zang & gitaar Ulrich Guttinguer Le ménestrel 1834

Restez pauvre, 
fille. Ballade

Zang & piano Émile Barateau Meissonnier Si l'étranger, qui vous 
trouve jolie

idem Zang & gitaar idem idem idem

Retour en 
Bretagne (Le) 

Zang & piano 
of harp 

Émile Souvestre Petit Je touche au terme de 
voyage

1837

idem Zang & gitaar idem idem

Rêve (Le) Zang & piano Émile Barateau Pleyel Aimable nuit trop tôt 
passée

1834

242



Rêve du mousse 
(Le) 

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Meissonnier L'air était froid ma mère 1833

Réveil (Le) Zang & piano L. Brault Pleyel Depuis longtemps 1827

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Rinaldo Zang & piano Launer Ecoutez l'histoire 
effrayante de Rinaldo le 
beau voleur

Rives de l'Adour 
(Les)

Zang & piano Jean Polonius Pleyel Gentille jouvencelle des 
rives de l'Adour

1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Robert, je rêvais Zang & gitaar Petit

Robin le vieux 
mari

Zang & piano Eugène Scribe 1839

Romance Delphine Gay Marcilly En vain, au plaisir qui 
l'entraine 

1828

Romance Zang & piano Deportes Pleyel Si je ne loge en ces 
maisons

1827

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Romance 
d'Abencérage 
(La)

Zang & piano François-René de 
Chateaubriand

Pleyel Le roi Don Juan 1828

idem Zang & gitaar idem idem idem 1830

Ronde des 
faneuses

Zang & piano Édouard 
d'Anglemont

Frey Des blanches tourelles du 
château si vieux

Ronde des 
pauvres

Zang & piano Alexandre de la 
Borde

Pleyel Aux cris de l'indigence 1830

Ronde 
provencale

Zang & gitaar Petit

Saison d'amour 
(La). Nocturne

Twee 
zangstemmen 
& piano

Pleyel Voici venir le doux 
printemps

1830

idem Twee 
zangstemmen 
& gitaar

idem idem idem

Sans amour Zang & piano Émile Barateau Petibon 1832

Sans l'oublier Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Secret (Le) Zang & piano Jules de 
Rességuier

Pleyel Dis-moi de quel secret 1827

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Séparation (La) Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Il le faut, je renonce 1825

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Sermens (Les) Zang & piano Marceline 
Desbordes-

Pleyel Hélas! Que les vieillards 1826
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Valmore

idem Zang & gitaar idem idem idem

Si j'étais aimée Zang & piano Victor Lecomte Pleyel Je ne suis qu'une pauvre 
fille

1834

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

S'il avait su! Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Frey S'il avait su! 

S'il pouvait 
m'aimer encore!

Zang & piano Émile Souvestre Boieldieu Je devais ne plus revoir 1836

Si tu m'aimes 
trompe-moi

Zang & piano Eugène Scribe Pleyel Une lente et vague 
souffrance

1834

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Sincère (La). 
Ballade

Zang & gitaar Marceline 
Desbordes-
Valmore

Aulagnier / 
Petibon

Veux-tu l'acheter? 1827/
1832

idem Zang & piano idem Petibon idem

Soeur de charité 
(La)  

Zang & piano Ambroise 
Bétourné

Schlesinger Voici la paisible demeure 1831 

Soir d'aout (Un) 1829

Sois confiante Zang & gitaar Léon Lafont Meissonnier

Sois confiante Zang & piano idem

Sois heureux! Je 
t'oublie

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Sois heureux! Je t'oublie 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Soldat suisse 
(Le). Chant 
helvétique

Zang & gitaar Émile Barateau Meissonnier Belles campagnes qu'un 
lac d'azur 

Son coeur saura 
bien me 
comprendre

Zang & piano Delphine Gay Pleyel Hélas! à ma mère 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Songe (Un) Zang & piano 'paroles imitées de 
Lewis'

Pleyel Hier les feux du soir 1829

idem Zang & gitaar idem idem idem

Souvenez-vous! Zang & gitaar Émile Souvestre Le ménestrel Je vais partir, voici l'heure 
venue 

1834

Souvenir (Le) Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel O délire d'une heure 1834

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Sultane favorite 
(La)

Zang & piano Ambroise 
Bétourné

Schlesinger Brulez, doux parfums 
d'Arabie

1831

Sultane (La) Zang & piano Ambroise 
Bétourné

Meissonnier

Sur la montagne Zang & piano Pleyel Tout là haut sur la 1826
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of harp montagne

idem Zang & gitaar idem idem 1834

T'enfuiras-tu? Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Launer Oh! si j'avais de grandes 
aîles 

Temps se fait des 
ailes avec notre 
bonheur (Le) 

Zang & piano Frédéric de 
Courcy

Pleyel Quand notre âme 
souffrante 

1832

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Temps (Le) Zang & piano Pierre-Jean de 
Béranger

Te voilà grande Zang & piano Jules de 
Rességuier

Pleyel Déja te voilà, belle 1834

Tircis. 
Complainte

Zang & piano Pleyel Le beau Tircis, loin de la 
plaine

1826

idem Zang & gitaar idem idem 1834

Toi Zang & piano Pleyel Toi qu'au jeune âge 1826

idem Zang & gitaar idem idem 1834

Tristesse Zang & piano A.B. Pleyel Mon âme, il est une 
pensée

1833 

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Trois fois on a 
daigné m'écrire

Zang & piano Frédéric de 
Courcy

Tu m'as trahie Zang & piano [Petrona de] 
Valdahon

Tu n'as plus de 
droits sur mon 
coeur

Zang & piano Ulrich Guttinguer Le ménestrel Pourquoi lors que tu m'as 
trahie

1835

Tu ne saurais 
m'oublier

Zang & piano Delphine Gay Pleyel En vain au plaisir 1826

idem Zang & gitaar idem idem idem 1834

Vagues bleues 
(Les)

Zang & piano Sylvain Blot Le ménestrel Il venait là naguère à mes 
cotés s'asseoir

1834

Vaut mieux 
mourir

Zang & piano 
of harp

Auguste 
Richomme

Pleyel Elle a péri, ma jeune amie 1834

idem Zang & gitaar idem idem idem

Veille de la prise 
de Grenade (La)

Zang & piano Victor Lecomte Le ménestrel 1834

Vénitien (Le). 
Barcarolle

Zang & piano [Édouard de] 
Mazères

Pleyel Rame, rame, vieux 
gondolier

1827/ 
1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Viens à moi Zang & piano 
of harp

Marceline 
Desbordes-
Valmore

Pleyel Entends-tu les gondoles 1834

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Vierge et l'enfant 
(La)

Zang & piano Émile Deschamps
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Village de Marie 
(Le)

Auguste Brizeux Quand près de vos 
maisons

1846

Violette (Une) Zang & piano Clément Marot Pleyel Ils vous diront 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Voici la paisible 
demeure

Zang & piano Ambroise 
Bétourné

Voilà comme il 
m'amait

Zang & piano Frédéric de 
Courcy 

Pleyel Solitaire et silencieuse 1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Voix (La) Zang & piano Jules de 
Rességuier

Pleyel Il est un bien plus doux 
que tous les biens du 
monde

1830

idem Zang & gitaar idem idem idem idem

Voyage (Le) Zang & piano Ulrich Guttinguer Pleyel Voir du pays, cela console 1834

Voyageur (Le) Auguste Brizeux 1843

Voyageuse (La) Zang & gitaar Sylvain Blot Meissonnier

idem Zang & piano idem

Walse et 
l'aumône (La)

Zang & piano Marceline 
Desbordes-
Valmore

Meissonnier L'harmonie et les fleurs, 
les doux parfums de 
femme

ca. 
1833
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Samenvatting

Pauline Duchambge (1776-1858) componeerde in de eerste helft van de negentiende 

eeuw ruim driehonderd romances voor zang met piano-, harp- of gitaarbegeleiding die 

in haar tijd zeer populair waren. Aan de hand van een historie van de romance in 

Frankrijk, een biografie van de componiste en van een aantal dichters met wie ze 

samenwerkte, alsmede analyses van een selectie van elf van haar romances wordt 

onderzocht hoe dit oeuvre past in de geschiedenis van de romance, en wat het oeuvre en 

haar levensloop zeggen over het culturele klimaat van haar tijd.  

Een van Duchambges belangrijkste kwaliteiten blijkt haar smaak in de keuze van 

hoogstaande en interessante teksten van zowel bekende als onbekende dichters. 

Daarnaast was ze vooral op melodisch gebied origineel en vindingrijk. Het succes van 

haar werk en de bloei van de romance in het algemeen kunnen daarnaast worden 

toegeschreven aan externe factoren als de behoefte van de opkomende burgerij aan 

toegankelijke, nostalgische en eenvoudige liederen, en aan muzikaal individualisme, 

escapisme en rollenspel in een restrictieve samenleving.

Ontwerp omslag: Bas van Vuurde, Haarlem.
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