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Inleiding 
 

Wat is chanson? 
In zijn huidige betekenis en verschijningsvorm is het chanson een luisterlied dat zich in de sfeer van de 
kleinkunst en het cabaret bevindt. In tegenstelling tot meer populaire muzikale genres als de smartlap en 
de schlager wordt bij het chanson aandacht gevraagd voor de inhoudelijke en vormelijke aspecten van de 
liedtekst. In deze zin spreekt men in het Franse taalgebied wat pleonastisch van chanson artistique of 
chanson littéraire. Als gezongen gedicht of poëtisch lied bedient het chanson zich van literaire technieken 
als strofenbouw, refrein, rijm, beeldspraak. De tekst beoogt duidelijk ‘poëtisch’ te functioneren. Inhoudelijk 
is er geen enkele beperking. Het chanson kan lichtvoetig en levenslustig zijn, een weemoedig, intimistisch 
verhaal brengen of een satirisch-politieke stellingname bevatten. 
Het genre heeft vooral in het Franse taalgebied opgang gemaakt en kent daar een grote traditie met 
chansonniers als M. Chevalier, Ch. Trenet, G. Bécaud, J. Brel, G. Brassens, L. Ferré en chansonnières als E. 
Piaf en J. Gréco. Bekende chansondichters zijn B. Vian en J. Prévert. 
 
Maar de rubriek “Franse Chansons” heeft ook zijn schlagergenre, die “des tubes” worden genoemd. Soms 
zijn het heel populaire melodieën, soms is de melodie heel ondergeschikt aan de tekst. De teksten zijn dan 
ook ideaal om uw kennis van het Frans bij te spijkeren, qua woordenschat en uitdrukking, zelfs van de 
vervoegingen.  
 
Belgen zoals o.a. Salvatore Adamo, Frank Michael, Marc Aryan, Jacques Brel of Fréderic François staan niet 
in deze lijst. 
 

Websites 

 

Overzichten, lijstjes, introductie, persoonlijke voorkeuren enz… 

Top 100 van radio 1 

http://radio1.be/studio-france-top-100-de-lijst-0 

alleen een lijst, geen fragmenten te beluisteren 

Radio 2 over het Franse Chanson 

http://www.radio2.be/god-in-frankrijk/christel-over-het-franse-chanson  

radiopodcast, korte fragmenten mét duideing 

Joe FM 

http://joe.be/hitlijsten/top_100_maand/editie/franse_top_100?page=1&limit=100&scroll-to=2169 

doorklikbaar naar Youtube filmpjes 

En nog eentje om het af te leren 

http://top10-lijstjes.nl/mooiste-franse-chansons/  

met filmpjes 

http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01513.php
http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_00754.php
http://radio1.be/studio-france-top-100-de-lijst-0
http://www.radio2.be/god-in-frankrijk/christel-over-het-franse-chanson
http://joe.be/hitlijsten/top_100_maand/editie/franse_top_100?page=1&limit=100&scroll-to=2169
http://top10-lijstjes.nl/mooiste-franse-chansons/
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Boeken in onze collectie 
 

Chanson: een gezongen geschiedenis van Frankrijk (Bart van Loo, 2011) 785.8 

Het helpt natuurlijk dat Bart Van Loo in dit boek zijn beide passies combineert: als 

leerling secundair kreeg hij de liefde voor het Frans chanson ingelepeld door zijn leraar 

Frans, waardoor hij later Romaanse taal- en letterkunde ging studeren en hij een 

werkelijk encyclopedische kennis van het Franse chanson ging opbouwen. Daarnaast is 

Van Loo ook een historien manqué, die met veel vuur en verbeelding de geschiedenis van 

Frankrijk voor ogen kan brengen. Maar vooral: de auteur is een meeslepend verteller, die 

ook bij de evocatie van de zwartste bladzijden uit de Franse geschiedenis, zoals de 

onderdrukking van de opstand van de Commune of de collaboratie van het Vichy-regime met de nazi’s, 

nooit zwaar op de hand wordt. Als ex-leraar slaagt hij in iets waar veel van zijn oud-collega’s het lastig mee 

hebben: de leerling, in dit geval de lezer, te enthousiasmeren voor geschiedenis, literatuur, Frans en — 

zowaar — het chanson.  

 

Chanson illustrée: een gezongen geschiedenis van Frankrijk (Bart van Loo, 

2012)       785.8 

Oorlogen, opstanden, protest, het dagelijks leven en de veranderende moraal 

worden gekoppeld aan liedjes van onder andere Trenet, Piaf, Brel, Cabrel, 

Fugain, Hardy, Gainsbourg etc. Er kwamen door de auteur samengestelde cd-

boxen ('Een gezongen geschiedenis van Frankrijk' en 'Frankrijktriologie') en nu is 

er deze geïllustreerde versie van het boek. Vol prachtige afbeeldingen in kleur 

van de platenhoezen die bij de besproken liedjes horen. 

Bleu blanc rouge: reis door Frankrijk in 80 vragen en 13 chansons (Bart van Loo, 2013)

        Fran 992 

Frankrijkkenner Bart van Loo heeft een vermakelijk boekje geschreven waarin aan de 

hand van tachtig vragen en vooral de antwoorden de Franse taal en cultuur van heel 

verschillende kanten onder de loep genomen worden, zoals: Waarom mogen er geen 

oesters gegeten worden in de maanden zonder 'r'? Om de overbevissing te voorkomen 

en het ezelsbruggetje is 'huît-re'. Hoe zag een platenwinkel er rond 1900 uit? Met een 

live orkest in de achterkamer dat op verzoek een nummer speelde. De gastronomie, de 

liefde, het Franse chanson, de politiek, de literatuur, zowat alle onderwerpen passeren de revue, met waar 

nodig treffende citaten. 

Tous les garçons et les filles (Liebeth List, 2004) 788.3 

Liesbeth List nam een 80-tal liederen uit de Franse chanson-geschiedenis op, van La Piaf, 

over G. Brassens en L. Ferré, Adamo, G. Moustaki, Serge Gainsbourg tot Johnny Hallyday, 

Vanessa Paradis enz. De Nederlandstalige vertalingen van Han Meijer staan 

stiefmoederlijk klein onder het Franse chanson afgedrukt. Het is heerlijk nostalgisch 

grasduinen in deze chansons. Beelden van verre Eurosongfestivals duiken weer op... Tot 

slot is er nog een hoofdstuk opgenomen met persoonlijke anekdotes van Liesbeth List 

over haar ontmoetingen met een aantal grote namen: Brel, Gréco, Moustaki, Adamo. 
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Inleiding 
 
De Openbare Bibliotheek Kortrijk heeft een zeer uitgebreide collectie Franstalige muziek van een paar 
duizend cd’s (én een paar duizend vinylelpees) waardoor het voor een leek moeilijk is het bos door de 
bomen te zien. 

We zien voor de beginner die iets meer wil weten over chanson drie opties: 

1. Je komt naar de Bib en grasduint wat in onze fantastische collectie. Grote kans dat je de ‘verkeerde’ 
cd’s meeneemt en voorgoed het genre afzweert. Wat jammer zou zijn.. 

2. Je neemt enkele verzamel-cd’s mee, Ok, dan heb je een staalkaart van het beste wat er ooit 

verschenen is.   Je vind de verzamelcd’s bij 61 A… - dus voor het alfabet 
Maar wil je nog dieper gaan, meer exploreren, meer voelen wat het echte chanson, dan lees je… 

3. De beknopte lijst hieronder die je in enkele tientallen cd’s wegwijs maakt in de wonder wereld van 
het Franse chanson 

 

Verwacht geen uitgebreide biografieën of discografieën maar een kort situeren van de belangrijkste 
vertegenwoordigers. 

Dit is alleen maar een kennismaking, een aanzet. Als je van al deze artiesten één cd beluisterd hebt, kan je 
al wat meepraten. 

!! Let op !!! Er zitten nog 1000’en cd’s in het magazijn. Vraag hulp aan een bibmedewerker die ze graag gaat 
halen voor jou. 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTxJC2-MXOAhWFCMAKHcUmDckQjRwIBw&url=http://www.priceminister.com/offer/buy/5176065/Compilation-J-aime-La-Chanson-Francaise-Volume-4-CD-Album.html&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNFJG3gQz-v0lh8S2KYAZFCbhHtHEw&ust=1471436991901130
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Frans chanson  
 
De uitdrukking “Het Franse chanson” en het bijhorende gevoel zoals dat tegenwoordig geconcipieerd 
wordt, dateert pas van na de Tweede Wereldoorlog. Maar uiteraard is daar een voorgeschiedenis aan 
verbonden. En veel artiesten van voor de oorlog kregen pas echt succes erna met de grote bloei van de 
platenindustrie. Het hoogtepunt ligt dan ook in de jaren ‘60. Soms werd teksten van dichters uit de grote 
literatuur gebruikt. Maar de rubriek “Franse Chansons” heeft ook zijn schlagergenre, die “des tubes” 
worden genoemd. Soms zijn het heel populaire melodieën, soms is de melodie heel ondergeschikt aan de 
tekst. De teksten zijn dan ook ideaal om uw kennis van het Frans bij te spijkeren, qua woordenschat en 
uitdrukking, zelfs van de vervoegingen.  
 
Merkwaardig is dat in het Nederlands een zanger van chansons een ‘chansonnier’ wordt genoemd, terwijl 
in het Frans men het onderscheid maakt tussen chanteur en auteur-compositeur-interprète. De sing-a-
song-writers in het Frans bij wijze van spreken, dus. 
 

In onderstaand overzicht worden de zangers chronologisch vermeld, niet zo zeer vanaf de decennium 

waarin ze actief werden, maar eerder wanneer ze doorbraken 

19e eeuw 

Muziek werd gemaakt op straten en markten, maar ook in de zogenaamde cabarets, café-concerts, café's-
chantant, de Franse tegenhangers van de Engelse music-hall. Eigenlijk waren het drankgelegenheden met 
een podium. Cabaret was vooral politiek-sociaal geinspireerd, de café-concerts en café's-chantant, waren 
er eerder voor het amusement. De toon van de belle epoque was gezet. 

 Pierre-Jean Béranger (1780-1857) 
Legendarische straatzanger. Van hem hebben we alleen een liedboek in het magazijn, Maar 
vermoedelijk vinden we nog muziek van hem door andere zangers. De auteursvermelding op CD's 
is niet altijd duidelijk en de oorspronkelijke auteur wordt niet altijd opgenomen in de catalogus. 
Politiek was een onderwerp dat hij niet ontweek.  

 Aristide Bruant (1851-1925) 
Uitbater van het cabaret “Le Chat Noir” in Parijs, dat hij veranderde in “Le Mirliton” 

 Yvette Guilbert (1865-?) : een ster van het café-concert of café chantant) 
Henri Toulouse-Lautrec ontwierp de kaft van haar partituren 
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vanaf 1900 

Mistinguett, artiestennaam van Jeanne Bourgeois (Enghien-les-Bains, 5 april 

1875 – Bougival, 5 januari 1956 

Jeanne had al op zeer jonge leeftijd aspiraties on artiest te worden. Het pseudoniem 
Mistinguett, waaronder ze wereldberoemd zou worden, was een verbastering van 
de door een liedjesschrijvende kennis bedachte naam Miss Tinguette. Jeanne vond 
dat wel fraai klinken, maar de schrijfwijze paste ze eigenhandig aan. Ze schrapte 
zowel van Miss als van Tinguette de laatste letter en schreef wat daarna overbleef 
voortaan als één woord: Mistinguett. 

Haar debuut als Mistinguett maakte Jeanne Bourgeois in 1895 in het "Casino de 
Paris". Met haar gewaagde optredens hield ze het Parijse publiek in haar ban en in de daarop volgende 
jaren groeide ze uit tot de meest populaire Franse artieste, en bovendien tot de best betaalde artieste ter 
wereld. In 1919 werden haar benen verzekerd voor het in die dagen ongelooflijke bedrag van 500.000 
frank. 

Ze onderhield een langdurige relatie met de veel jongere Maurice Chevalier, maar het waren vooral haar 
andere gepassioneerde liefdesaffaires met een Indiase prins, met koning Alfonso XIII van Spanje en met de 
toekomstige koning Edward VII van Engeland die tot ware legendes zouden uitgroeien. 

De eerste plaatopname van het lied Mon Homme, dat haar naam als zangeres over de hele wereld zou 
vestigen, dateert van 1920 

Mistinguett (cd)  61 cd 5425 

Nog een bekende naam uit die beginperiode van het chanson: Vincent Scotto (vooral belangrijk als 
componist van operettes in Marseille) 

vanaf de jaren ‘10 

 Berthe Sylva (1885-1941): teksten over sociale toestanden 
 Fréhel (alias Marguerite Boul’ch) (1891-1951) 
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vanaf jaren ‘20 

Maurice Auguste Chevalier (Parijs, 12 september 1888 - aldaar, 1 

januari 1972) trad op in cafés en in de revues op de Folies-Bergère en later in 
Londen. Hij werd gelanceerd door zijn geliefde Mistinguett. Chevalier werd 
onder andere bekend door zijn strohoed en smoking. Beroemde liedjes van 
hem zijn La Madelon de la Victoire (1918), Valentine (1925) en Quand un 
Vicomte (?). Chevalier heeft zijn memoires geschreven. Ze zijn in 1950 in vier 
delen uitgegeven onder de titel Mes Routes et mes chansons. In september 
1968 stopte hij officieel met acteren en zangoptredens. Desondanks nam hij in 
1970 de titelsong op van de Disney-film 'The Aristocats', naar eigen zeggen "uit 
respect voor het werk van Walt Disney". 

Een verzamelcd 

Maurice Chevalier (cd, z.j.)   Magazijn Muziek 61 cd 8662 

Een filmpje 

Een versie van Valentine uit 1935 

 

Verzamelelpees 

 60 ans de chansons (3 elpees, Decca 1965) Magazijn Muziek 61 vinyl 4741 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/12_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1888
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1972
https://nl.wikipedia.org/wiki/Folies_Berg%C3%A8re_(Parijs)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mistinguett
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strohoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smoking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://youtu.be/-wCZLRoPWGg


Starten met chanson Openbare bibliotheek Kortrijk oktober 2016  p.8 
 

Josephine Baker 

Josephine Baker of Joséphine Baker, artiestennaam van Freda Josephine 
McDonald (Saint Louis (Missouri), 3 juni1906 - Parijs, 12 april 1975) was een 
Amerikaans-Franse danseres, zangeres en actrice. Baker groeide op in armoede. 
Als kind was ze dienstmeid bij verschillende families om vanaf haar twaalfde als 
dakloze te leven. Ze bedelde door op straat voor voorbijgangers te dansen. Op 
haar vijftiende trad ze op in het Vaudeville in Saint Louis. Hierna verhuisde ze naar 
New York en debuteerde begin jaren twintig op Broadway. Hierna trad ze op in 
Europa en Zuid-Amerika, in Parijs voor het eerst in 1925, onder andere in de Folies 
Bergère. In deze tijd verscheen ze ook bijna naakt op het podium en werd 

beroemd vanwege haar bananenrokje en haar erotische dansen. Vaak had ze dan een jachtluipaard bij zich, 
die zelfs een keer in de orkestbak gesprongen is. 

In 1937 nam ze de Franse nationaliteit aan door met de Fransman Jean Lion te trouwen en ging ze definitief 
in Frankrijk wonen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed ze verzetswerk voor de Résistance door haar 
positie te gebruiken om inlichtingen te verkrijgen. Hiervoor werd zij later onderscheiden met het Croix de 
Guerre, de Herinneringsmedaille van de Vrijwilligers van het Vrije Frankrijk en de Verzetsmedaille. Zij droeg 
ook het ridderkruis van het Legioen van Eer. 

Een filmpje 

 

Enkele cd’s 

 

 
My greatest songs (cd, 1988)    Magazijn muziek 61 cd 21388 
50 ans de chansons 1925/1975 (elpee, Pathé 1975) Magazijn muziek 61 VRT vinyl 38280 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint_Louis_(Missouri)
https://nl.wikipedia.org/wiki/3_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/3_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/12_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1975
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zanger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dakloze
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaudeville_(theatervorm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Debuut
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaren_twintig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broadway_(Manhattan)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/1925
https://nl.wikipedia.org/wiki/Folies_Berg%C3%A8re_(Parijs)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Folies_Berg%C3%A8re_(Parijs)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erotiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jachtluipaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orkestbak
https://nl.wikipedia.org/wiki/1937
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Croix_de_Guerre_(Frankrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Croix_de_Guerre_(Frankrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herinneringsmedaille_van_de_Vrijwilligers_van_het_Vrije_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzetsmedaille_(Frankrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridder_(ridderorde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legioen_van_Eer
https://youtu.be/3evyJgFQelk
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Lucienne Boyer 

Verzamelcd Les plus grandes chansons des années 30 (Chevalier, Baker, Boyer..) 61 A/plus g 

 

vanaf jaren ‘30 

Charles Aznavour 

Pseudoniem van Chahnour Varinag Aznavourian 

(Armeens: Շահնուր Վաղինակ 

Ազնավուրյան), (Parijs, 22 mei 1924) Aznavour 
werd geboren als zoon van Armeense 
immigranten. Op negenjarige leeftijd begon hij 
met acteren en dansen. In de jaren veertig 
vormde hij samen met Pierre Roche een 
muzikaal duo en spoedig koos hij de 
podiumnaam Aznavour. Op jonge leeftijd 

introduceerden zijn artistieke ouders hem in de wereld van het theater. 

Zijn grote doorbraak kwam toen de zangeres Édith Piaf hem hoorde zingen en hem op tournee meenam 
door Frankrijk en de Verenigde Staten. Daarna ging de reis naar Quebec, waar het grote succes hem 
wachtte: veertig weken lang mocht hij in enkele clubs spelen, met elf shows per week. In 1953 brak 
Charles, beïnvloed door Piaf, met Roche. In 2002 speelde Aznavour in de film Ararat, waarin hij Edward 
Saroyan, een filmregisseur, speelde. In december 2008 werd hem het Armeens staatsburgerschap 
toegekend en in 2009 werd hij ambassadeur van Armenië in Zwitserland. Aznavour wordt vaak omschreven 
als de 'Frank Sinatra van Frankrijk'. Bijna al zijn liederen gaan over de liefde. Hij heeft meer dan duizend 
liederen en musicals geschreven en hij componeerde veelal zelf de muziek en hij bracht meer dan honderd 
albums uit en speelde in zestig films. 

Enkele filmpjes 

La bohème    She 

   

Enkele cd’s 

 

20 chansons d’or (1998)    Magazijn Muziek 61 cd 5359 
Live palais des Congès 97-98 (1999)   61 aznav 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudoniem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armeens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/22_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1924
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armeni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Roche&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_(kunstvorm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89dith_Piaf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quebec_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frank_Sinatra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liefde
https://youtu.be/A314PVRSQIM
https://youtu.be/1Kl6u6rIbPo
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJrKv1us3OAhWjKcAKHRsBCi4QjRwIBw&url=http://www.senscritique.com/album/20_Chansons_D_or_Compilation/5899538&psig=AFQjCNHI71UzW8xiIHOnGz2nB_oLJTz_-g&ust=1471695442246143
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Edith Piaf 

Édith Piaf is het pseudoniem van Édith Giovanna 
Gassion (Parijs, 19 december 1915 – Grasse, 10 
oktober[1] 1963), die als  Franse zangeres 
wereldwijde bekendheid kreeg. 'Piaf' is Frans 
voor 'mus'. Zij zong chansons, waarvan de 
bekendste zijn: La Vie en rose, Non, je ne 
regrette rien en Milord (geschreven door 
Georges Moustaki). Piaf raakte bevriend met 
verscheidene beroemdheden, zoals de zanger 

Maurice Chevalier en de dichter Jacques Borgeat. In 1940 schreef Jean Cocteau voor haar het toneelspel Le 
Bel Indifférent. Tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog schreef Piaf haar befaamde lied La 
Vie en rose. Zij was toen zowel bij de Duitse bezetters als onder de Franse bevolking een geliefde zangeres. 
Na de oorlog trad ze overal in Europa op en breidde haar roem zich buiten Frankrijk uit. Haar tragische 
leven wordt weerspiegeld in haar muziek, met als specialiteit de met hartverscheurende stem 
voorgedragen scherpe ballade. 

Enkele filmpjes 

Non, je ne regrette rien    La vie en rose 

    

Enkele cd’s 

The very best of (1991)     Magazijn Muziek 61 cd 21634 
Edith Piaf: reborn and remastered (2011)  61 piaf 

Een film (DVD) 

 Piaf: her story, her songs (2007)  film PIAF 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudoniem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/19_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1915
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grasse
https://nl.wikipedia.org/wiki/10_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/10_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89dith_Piaf#cite_note-datum-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1963
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zanger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huismus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chanson
https://nl.wikipedia.org/wiki/La_Vie_en_rose_(lied)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Non,_je_ne_regrette_rien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Non,_je_ne_regrette_rien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Georges_Moustaki
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Chevalier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Cocteau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ballade
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Charles Trenet 

Louis Charles Auguste Claude (Charles) Trenet (Narbonne, 18 
mei 1913 – Créteil, 19 februari 2001) was een Franse zanger, 
componist en acteur, actief vanaf de jaren 30 tot aan de jaren 
90 van de 20e eeuw. Trenet, die vanwege zijn komische 
expressie en zijn vilten hoedje de bijnaam "Le Fou Chantant" 
(de zingende dwaas) kreeg, is vooral bekend vanwege zijn 
wereldhits Douce France en La mer. 
In 1936 werd Trenet opgeroepen voor de dienstplicht en het 
duo viel uit elkaar. Tijdens zijn militaire dienst schreef hij zijn 
eerste succesnummers Je chante en Y'a d'la joie, een grote hit 

voor Maurice Chevalier. Tijdens de Duitse bezetting speelde Trenet in enkele films. Ook bleef hij optreden, 
voornamelijk voor Duitse soldaten en Franse krijgsgevangenen in Duitsland. Dat werd hem niet in dank 
afgenomen. Mogelijk is zijn opstelling ingegeven door het feit dat Trenet als homoseksueel gevaar liep te 
worden gedeporteerd en er geruchten over een Joodse afkomst de ronde deden. 
Na de oorlog vertrok Trenet naar de Verenigde Staten, waar hij snel een succes werd in New York en toerde 
in de VS,Mexico en Peru. In september 1951 keerde hij terug naar Frankrijk. Daar trad hij onafgebroken op, 
maar in de jaren zestig ging het niet goed met zijn carrière. In 1975 nam hij voor het eerst afscheid van de 
muziek. 
In 1981 maakte Trenet een sterke comeback met een nieuw album. In de jaren daarop gaf hij in en buiten 
Frankrijk vele concerten, waaronder een serie afscheidsconcerten in het Palais des Congrès in Parijs in 
1986. Maar wederom was het geen definitief afscheid. In 1999 keerde hij weer terug met het album Les 
poètes descendent dans la rue. Opnieuw trok Trenet volle zalen. 

Enkele filmpjes 

La mer     Je chante 

   

Enkele cd’s 

  

Anthologie (1994)    Magazijn Muziek 61 cd 10914 
Le fou chantant (2001)    61 trene 
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Nog enkele artiesten uit die periode waarvan we cd’s hebben 
 
Jean Lumière 
Rina Ketty (geboren in Italië) gekend van “J’attendrai” 
Tino Rossi 
Bruno Clair (alias Bruno Guaitella) 
Henri Salvador 
Gus Viseur (niet verwarren met gelijknamige schilder of Amerikaanse cineast)(Belgische accordeonist, 
succes in Parijs) 

vanaf jaren ‘40 

Luis Mariano  

 
Mariano Eusebio González y García (Irun, 13 augustus 1914  
–  Parijs, 14 juli 1970), bekend onder zijn artiestennaam Luis 
Mariano, was een Baskische zanger van Spaanse 
nationaliteit, die voornamelijk in het Frans zong en ook het 
grootste deel van zijn leven in Frankrijk (in het Noord-
Baskische Arcangues) heeft doorgebracht. 
Mariano werd geboren in Irun, maar verhuisde bij het begin 

van de Spaanse Burgeroorlog naar Frankrijk. Als zanger kende hij zijn doorbraak in 1946 met La Belle de 
Cadix, een operette van Francis Lopez. In 1951 werd van diezelfde Francis Lopez de operette Le chanteur de 
Mexico opgevoerd, waarin Luis Mariano het wereldberoemd geworden nummer Mexico zong. (In 1969 zou 
het de hitparades halen in een uitvoering door de Zangeres Zonder Naam). 
In 1996 verscheen de Belgische film Le huitième jour (Jaco Van Dormael), waarin Luis Mariano (vertolkt 
door Laszlo Harmati) en zijn muziek een prominente rol kregen toebedeeld. 

Een filmpje 

Mexico 

 

Enkele cd’s 

  

Le prince de l’operette 1939-1952 (2007)  VOCAAL Mariano 1 CD 
Les inoubliables (1991)     Magazijn Muziek klas cd 19789 
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Gilbert Bécaud 

Gilbert Bécaud (Toulon, 24 oktober 1927 – Parijs, 
18 december 2001) was een Frans zanger, 
componist en acteur. Zijn bijnaam was 
"Monsieur 100.000 Volts" vanwege zijn 
energieke optredens. Zijn bekendste hit in 
Nederland is "Nathalie" (1964), een liefdeslied, 
maar ook een verkapt protest tegen het 
communisme. n 1961 nam Bécaud "Et 
maintenant" op, een van de meest populaire 

singles in de Franse geschiedenis. Vertaald als "What Now My Love" werd de song een hit voor Shirley 
Bassey, Sonny & Cher, Elvis Presley, Andy Williams, Sandler & Young en Frank Sinatra. 

Enkele filmpjes 

L’important c’est la rose Nathalie (1965) 
 

      

Enkele cd’s 

 
 
40 ans en chanson (1993)    Magazijn Muziek 61 cd 21302 
Beaucoup de Becaud (1997)    Magazijn Muziek 60 cd 32530 
 

Juliette Greco 

Juliette Gréco (Montpellier, 7 februari 1927) is een Franse zangeres en actrice. In 
1954 zong ze in de Olympia in Parijs. Zij ontmoette haar aanstaande echtgenoot, 
de acteur Philippe Lemaire, bij de opnamen van de film Quand tu liras cette 
lettre. Ze scheidden echter in 1956 na de geboorte van hun dochter Laurence-
Marie. 
In maart 1956 gaf ze concerten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, begeleid 
door de Nederlandse accordeonist Addy Kleijngeld. 
Zij vertrok naar New York en haar vertolkingen van Franse liedjes riepen veel 
enthousiasme op. Bij de opnamen van de film The Sun Also Rises van Henry King 

in 1957 ontmoette ze de producer Darryl F. Zanuck. Ze werden geliefden en Gréco draaide enkele van zijn 
producties. Van 1959 tot 1963 wijdde ze zich aan het chanson en ontdekte enkele nieuwe talenten als 
Serge Gainsbourg, Guy Béart en Léo Ferré. 
In 1965 speelde ze een rol in de televisieserie Belphégor ou le Fantôme du Louvre. Enige tijd later 
ondernam zij een zelfdodingspoging. In 1967 ontmoette ze Michel Piccoli, die haar tweede echtgenoot zou 
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worden. Ze scheidden in 1977. In 1968 bedacht ze de formule van concerten die om 18.30 uur begonnen in 
hetThéâtre de la Ville in Parijs. Daar zong ze een van haar bekendste chansons, Déshabillez-moi. 

Enkele filmpjes 

Deshabilllez-moi   Les feuilles mortes 

            

Enkele cd’s 

  

Je suis comme je suis (1988)    Magazijn Muziek 61 cd 18249 
16 titres chansons d’auteurs (1988)   61 greco 
 

Nog enkele artiesten uit die periode waarvan we cd’s hebben 

 Petula Clark (zong ook andere talen 
 Les Compagnons de la chanson 
 Yves Montand 
 Annie Cordy (Belgische !) 
 Line Renaud 
 Boris Vian 
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vanaf jaren ‘50 

Guy Béart 

Guy Béart, geboren als Guy Béhar-Hassan (Caïro, 16 juli 1930 – Garches, 16 
september 2015), éart stamde uit een Joodse familie. Zijn jeugd bracht hij onder 
meer door in Frankrijk, Griekenland, Mexico, Egypte en Libanon. Op 17-jarige 
leeftijd vestigde hij zich in Parijs, waar hij studeerde aan de École nationale de 
musique en ook een ingenieursopleiding volgde. Na het overlijden van zijn vader 
was hij actief als ingenieur, terwijl hij een opleiding volgde aan de École 
nationale des ponts et chaussées. Muziek bleef op de achtergrond, waaronder 
het schrijven van teksten en muziek voor het lokale cabaret. Zijn talent werd 
ontdekt en hij mocht hierdoor werk schrijven voor Juliette Gréco, Jacques 

Canetti en Boris Vian. 
Béart brak door met het nummer "L'eau vive", de soundtrack van de gelijknamige film. Daarna trad hij ook 
zelf meer op als zanger en in de jaren '60 volgden nog enkele grote successen met "Le grand 
chambardement", "Les grands principes" en "La vérité". 
Béart kreeg ook een eigen tv-show, genaamd "Bienvenue chez Guy Béart". Hierin ontving hij Franse en 
internationale sterren. 

Enkele filmpjes 

L’eau vive    La vérité 
 

  

Een cd 

 Demain je recommence   Magazijn Muziek 61 cd 8614 

 

Léo Ferré (Monaco, 24 augustus 1916 - Castellina in Chianti, Italië, 14 juli 

1993) was een Frans-Monegaskische dichter, muzikant en schrijver, componist 
en zanger van chansons. Hij schreef muziek én tekten van meer dan 40 albums 
en had verschillende hits, voornamelijk tussen 1960 en het midden van de Jaren 
70. Enkele klassiekers: "Avec le temps", "C’est extra", "Jolie Môme" or "Paris 
canaille". 
Ferré werd altijd beschouwd als de grote anarchist, het archetype van de Franse 
protestzanger. 
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Enkele filmpjes 

Avec le temps   C’est extra 
 

  

Enkele cd’s 

  
Leo chante Ferré (2003)      Magazijn Muziek 61 cd 18544 
Au Théatre des Champs-Elysées 1984 (2003)   61 ferre 

Nog enkele artiesten uit die periode waarvan we cd’s hebben 

 Richard Anthony (Franse covers van Amerikaanse & Britse rocknummers) 
 Isabelle Aubret  
 Barbara 
 Nicole Croisille 
 Dalida 
 Sacha Distel 
 Jean Ferrat 
 Patachou (artiestennaam van Henriette Ragon, ontleend aan het franse woord voor soezendeeg 

“pâtes à choux”) 
 Nana Mouskouri 
 Pierre Perret (komische teksten) 
 Marie Laforet 

  

https://youtu.be/bSRgYenO7tk
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vanaf jaren ‘60 

“Yéyé” (afgeleid van het engelse “yeah yeah”) is de kreet die de jeugdcultuur in de Franstalige gebieden bij 
uitstek illustreert. Vooral de rocker Johnny Hollyday is daar een exponent van. Een ander mooi voorbeeld is 
de Franse adoratie voor de Angelsaksische cultuur, uitgedrukt in dweperige wat naïeve ode aan het 
rockfestival van het Isle of Wight door Michel Delpech, in zijn lied “Wight is Wight”. Dat festival was een 
iconische magneet voor de hippies van Europa en ging driemaal door: 1968, 1969 & 1970. Het festival werd 
na 2000 heropgestart, maar had zijn grandeur verloren. 
 

Georges Brassens (Sète, 22 oktober 1921 – 

Saint-Gély-du-Fesc, 29 oktober 1981)Jacques Als 
hij niet was geholpen door vrienden was hij 
onbekend gebleven en zou hij waarschijnlijk 
clochard zijn geworden. 

Dankzij zijn vrienden kwam hij begin 1952 in 
contact met Patachou die in hem onmiddellijk 
een talent herkende. Zij voorspelde dat hij 
binnen een jaar beroemder zou worden dan 
zijzelf. Dat gebeurde inderdaad nadat hij in 
haarcabaret optrad. Moest optreden, want hij 

beschouwde zichzelf als auteur en componist, hij dacht er geen moment aan om zelf op te treden. 'Ik ben 
toch geen circusartiest!' had hij gezegd toen Patachou aandrong. 

Hoewel Patachou enkele chansons van hem kocht, vond ze dat hij zijn eigen chansons moest zingen omdat 
ze zo persoonlijk waren dat niemand anders ze zou kopen. Hij werd door een deel van zijn publiek bemind 
om zijn non-conformistische liedjes, maar menigeen was geschokt door zijn directe taal. Hierover zegt 
hijzelf in een (niet gepubliceerd) gedicht: 

"Ma muse est sans conteste une franche poissarde, qui n'a pas peur des mots, qui l'a prouvé déjà, 
qui vous enfourche son Pégase à la hussarde, qui plutôt deux fois qu'une appelle un chat, un chat". 
(Mijn muze is zonder twijfel een eerlijke viskoopvrouw die zoals ze bewezen heeft niet bang is voor 
woorden, die haar Pegasus zonder manieren berijdt, die liever twee keer dan één een kat een kat 
noemt). 

Veel van zijn liedjes werden verboden voor de Franse en Zwitserse radio (soms gekuist). 

Enkele filmpjes 

Les copains d’abord  La mauvaise réputation 
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Enkele cd’s 

  

 

Georges Brassens (1988)    Magazijn Muziek 61 cd 21499 

La mauvaise réputation (1988)   Magazijn Muziek 61 cd 21500 

 

Giuseppe (Yussef) Mustacchi (Alexandrië, 3 mei 1934 – Nice, 23 

mei 2013[1]), beter bekend als Georges Moustaki(Grieks: Ζορζ 
Μουστακί), was een Franse zanger en componist van Grieks-Joodse 
afkomst. Hij verwierf internationale bekendheid in 1968 met zijn lied "Le 
Métèque". In 1951 trok Yussef Mustacchi naar Parijs, waar hij in eerste 
instantie werkte als journalist en barkeeper. In deze tijd veranderde hij 
zijn naam in Georges Moustaki. De nieuwe voornaam was een hommage 
aan Georges Brassens, die Moustaki stimuleerde. De jonge Griek begon 
chansons te schrijven voor grootheden als Barbara en Yves Montand. 
Voor de veel oudere Édith Piaf, met wie hij korte tijd een verhouding had, 
schreef hij in 1959 de tekst van de hit"Milord". In 1968 brak hij zelf 

internationaal door als zanger met het door hemzelf geschreven "Le Métèque". Sindsdien heeft Moustaki 
veel bekende liederen opgenomen, vooral in het Frans, maar ook in het Italiaans, Hebreeuws, Grieks 
,Engels, Spaans en Jiddisch 

Enkele filmpjes 

Le métèque    Ma solitude 
 

  

Enkele cd’s 

  

Le méteque (1984)     Magazijn Muziek 61 cd 21613 / 61 cd 2828 
Moustaki (2004)     61 moust 
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De drie grote dames van het Franse chanson van de jaren ‘60 

 

France Gall 

France Gall, artiestennaam van Isabelle Gall (Parijs, 9 oktober 1947) 
. Toen ze vijftien was nam ze in 1963 onder de naam France Gall 
haar eerste single op: Ne sois pas si bête, die meteen een hit werd 
in Frankrijk. Een tweede single in 1964, Sacré Charlemagne, 
geschreven door haar vader, was opnieuw een hit. 

In 1965 werd de blonde tienerster door Luxemburg uitgezonden 
naar het Eurovisiesongfestival in Napels, met het nummer Poupée de cire, poupée de son (geschreven door 
Serge Gainsbourg). Gall won en werd meteen internationaal bekend. 

In de volgende jaren had ze verdere successen met Les sucettes (ook van Serge Gainsbourg), waarvan de 
ironisch-erotische betekenis haar toen volledig ontging, en Bébé requin. De nummers die ze daarna opnam 
waren van mindere kwaliteit en haar carrière raakte in het slop. Ze had in die tijd wel een relatie met de 
bekende zangers Claude François en Julien Clerc (van 1970 tot 1974). Na hun liefdesbreuk schreef François 
voor haar het nummer Comme d'habitude, nu bekend onder de titel My Way. 

Enkele filmpjes 

Ne sois pas si bête (1964)  Poupée de cire, poupée de son (1965- Songfestival) 

    

Enkele cd’s 

  

Best of (2005)       Magazijn Muziek 61 cd 15265 
Greatest hits (1991)      61 gall 
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Françoise Hardy 

Françoise Hardy (Parijs, 17 januari 1944). Françoise Hardy tekende haar eerste 
contract met het platenlabel Disques Vogue in november 1961. In april 1962, kort 
nadat ze eindexamen had gedaan, verscheen haar eerste album Oh oh Chéri, met het 
titelliedje geschreven door Johnny Hallyday's schrijfduo. Het nummer Tous les garçons 
et les filles werd een groot succes en er werden er 2 miljoen van verkocht. Ze had lang 
haar en droeg meestal jeans met een leren jasje en begeleidde zichzelf op de gitaar. 
De internationale impact van Tous les garçons et les filles, alsmede die van Hardy's 

uiterlijk en presentatie leidde ertoe dat de zangeres medio jaren zestig door sommigen werd 
gepresenteerd als 'Frankrijks antwoord op The Beatles'. 

Hardy zong soms in het Engels, Italiaans, Spaans, en Duits. In 1963 vertegenwoordigde ze Monaco bij het 
Eurovisiesongfestival met L'amour s'en va en bereikte de vijfde plaats. In 1968 ontving ze de Grand Prix du 
Disque Académie Charles Gros. 

In 1981 trouwde ze met haar oude vriend en collega Jacques Dutronc, met wie ze al een zoon had, 

Enkele filmpjes 

Tous les garcons et les filles… (1962)  La maison ou j’ai grandi (1967) 

      

Enkele cd’s 

  

The collection (1994)      61 hardy 
Tous les garçons ’t les filles and other hits (s.d.)   Magazijn Muziek 61 cd 18245 

 

Sylvie Vartan 

Sylvie Vartan (Iskretz (Bulgarije), 15 augustus 1944), is een Franse zangeres, geboren 
uit een Bulgaarse vader van Armeense afkomst en een Hongaarse moeder. Ze was een 
tijd gehuwd met de Franse zanger Johnny Hallyday. 
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Enkele filmpjes 

Tous mes copains (1962)   Irresistiblement ( 

    

Enkele cd’s 

  

Les succès de, vol. 1 (1995)     Magazijn Muziek 61 cd 11101 

Les 50 plus belles chansons (2007)    Magazijn Muziek 61 cd 15272 / 61 cd 
21630 

Enkele Franse zangers die debuteerden in de jaren ’60 maar de betere teksten (typisch kenmerk van 
chanson) verenigden met de rockinvloeden uit het Engelstalige gedeelte van de wereld 

Serge Gainsbourg 

Hebben we in het begin van 2016 een aparte themalijst aan gewijd 

http://bibliotheekkortrijk.blogspot.be/2016/02/themalijst-serge-gainsbourg.html#.V77WCtJf2ic  

Jacques Dutronc (Parijs, 28 april 1943) is een Franse zanger, componist en 

filmacteur. 
Hij huwde in 1981 met zangeres Françoise Hardy met wie hij reeds sinds 1967 een 
relatie heeft en die de moeder is van zijn zoon Thomas Dutronc (Parijs, 1973), een 
Franse zanger en jazzgitarist. [1]  
Zong zowel chanson, rock als psychedelische rock – van alle markten thuis dus 

 

 

Enkele filmpjes 

Il est cinq heures, Paris s’éveille (1968)  J’aime les filles (1966) 
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Enkele cd’s 

  

Les grands succès (1987)    61 dutro 
L’ intégrale 1966-1976 (s.d.)   61 dutro 

 

Michel Polnareff  

Polnareff werd geboren in een kunstminnende familie. Zijn moeder, Simone Lane, was 
danseres en zijn vader, Leib Polnareff (of Léo Poll), werkte ooit samen met Edith Piaf. 
Michel leerde piano en gitaar spelen voor hij professioneel muzikant werd. Zijn eerste 
single, La Poupée qui fait non uit 1966, was meteen zijn grootste hit en werd meerdere 
malen gecoverd, onder andere door Mylène Farmer en Khaled in 1996. Het was Jimmy 
Page, gitarist van The Yardbirds en later Led Zeppelin, die gitaar speelde in het nummer. 
Tot het begin van de jaren '80 had hij een grote populariteit in Frankrijk. Hij stond bekend 

voor zijn opvallende voorkomen, steeds met een zonnebril en extravagante, modieuze showkostuums. Op 
het gebied van stijl waren de optredens van Polnareff te vergelijken met die van David Bowie. 

Enkele filmpjes 

La poupée qui fait non (1966)  Love me, please love me (1966) 

     

Enkele cd’s 

  

La compilation (1992)    61 cd 11084 
Les grandes chansons (1989)   61 cd 11096 

Nog enkele artiesten uit de jaren ‘60 waarvan we cd’s hebben. Stilaan verdwenen de betere teksten voor 
meer populaire muziek én teksten. 
Let op, het is een opsomming van namen zonder waardeoordeel uit te spreken. We willen ons niet in de 
discussie mengen of ze hier in deze lijst thuishoren of niet…  
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 Enrico Macias 
 Mireille Matthieu 
 Antoine (alias Pierre Muraccioli) 
 Hugues Aufray  
 Brigitte Bardot 
 Alain Barrière 
 Alain Bashung (pop & rock-nummers 
 Jane Birkin 
 Michel Berger 
 Frida Boccara 
 Carlos 
 Alain Chamfort 
 Christophe 
 Joe Dassin  
 Michel Delpech 
 Brigitte Fontaine (underground, free-jazz) 
 Claude François 
 Michel Fugain 
 Danyel Gérard (soms verkeerdelijk Daniel) 
 Michel Jonasz 
 Serge Lama 
 Bernard Lavilliers 
 Eddy Mitchell 
 Nicoletta (alias Nicole Grisoni) 
 Serge Reggiani (na reeds 20 jaar acteur te zijn 
 Michel Sardou 
 Sheila 
 Michèle Torr  
 Laurent Voulzy 

 
We hebben ons overzicht beperkt tot het begin van de jaren ’70 wanneer het ‘echte’ chanson het moest 
afleggen tegen het meer commerciële Franse lied. 
Voor de volledigheid geven we jullie nog enkele namen mee van Franse zangers uit die periodes 
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vanaf jaren ‘70 

 Dick Annegarn 
 Jean-Louis Aubert  
 Pierre Bachelet (bekend van de soundtrack van “Emmanuelle”) 
 Daniel Balavoine 
 Francis Cabrel 
 Julien Clerc 
 Dave (woonde eerst in Nederland, verhuisde naar Frankrijk 
 Yves Duteil 
 Jean-Jacques Goldman 
 Gérard Lenorman 
 Philippe Léotard 
 Gilbert Montagné 
 Renaud (protestzanger, onder andere in het Bargoens) 
 Alain Souchon 

vanaf jaren ‘80 

 Claude Barzotti 
 Axel Bauer 
 Dany Brillant (van Tunesische origine) 
 Patrick Bruel 
 Manu Chao 
 Lara Fabian (Belgisch, nu Canadese) 
 Thomas Fersen 
 Liane Foly 
 Patricia Kaas  
 Florent Pagny (ook rocknummers) 
 Mano Solo 
 Roch Voisine 

vanaf jaren ‘90 

 Catherine Antoine 
 Arthur H 
 Isabelle Boulay 
 Françoiz Breut (zangeres van franse melancholische pop) 
 Yannick Noah (ex-tennisser) 
 Sophie Galet (Belgisch 
 Bénabar (met humoristische teksten) 
 Franky Vincent (soort reggae op schunnige teksten) (nog niet in collectie, zie Youtube ea) 
 Mylène Farmer 
 Calogero (artiestennaam van Calogero Joseph Salvatore Maurici  
 Cali (artiestennaam van Bruno Caliciuri) 
 Zazie (artiestennaam van Isabelle Marie Anne de Truchis de Varennes) 
 Catherine Delasalle 
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vanaf jaren ‘2000 

 15 rue Corneille (groep) 
 Alizée 
 Thierry Amiel 
 Nolwenn Leroy 
 Stromae (alias Paul van Haver) 
 Zaz (artiestennaam van Isabelle Geffroy) 
 Rose (artiestennaam van Keren Meloul)(de "nieuwe Jane Birkin" ?) 
 Bensé (artiestennaam van Julien Bensenior) 


