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Het Lied lijkt van oudsher vooral een Duits-Oostenrijkse aangelegenheid. Pas in de latere 
negentiende eeuw stijgt ook de Franse Mélodie in populariteit. Hoewel de Fransen liever niets 
van een Duitse invloed willen weten en er prat op gaan dat de Mélodie voortkomt uit de 
Franse cultuur, is er wel degelijk sprake van beïnvloeding. Zo was een componist als Francis 
Poulenc vooral te spreken over het werk van Robert Schumann. De link tussen deze Duitse 
liedcomponist en Frankrijk heet Franz Liszt. 
 
 ‘Épater les bourgeois’. Voor Francis Poulenc was het een tweede natuur. Hij was misschien 
wel de meest onvoorspelbare componist van de Franse ‘Groupe des Six’. Hij kon even 
scabreus als religieus zijn, en dat was hij ook in zijn liederen. Gedurende zijn hele leven 
schreef hij zo’n honderdvijftig ‘Mélodies’, zoals de Franse versie van het Lied gedoopt werd, 
en daarin liet de componist geen terrein onbezongen. Met zijn doorgaans zeer aansprekende 
tonale liederen groeide hij uit tot een van de belangrijkste Franse liedcomponisten van de 
twintigste eeuw. Doorgaans maakte hij gebruik van teksten van de beste Franse dichters zoals 
Guillaume Apollinaire en Paul Éluard, maar voor zijn eerste liedcyclus greep hij naar de 
dubbelzinnige teksten van anonieme zeventiende eeuwse dichters. Hij vond de teksten voor 
deze Chansons gaillardes in het derde en vierde deel van Chevalier Monets Anthologie 
françoise die in 1765 verscheen (Mozart vond in het eerste deel de teksten voor zijn enige 
twee Franstalige liederen). Het waren parodieën op in de zeventiende en achttiende eeuw 
bekende liederen die ook in deze anthologie staan. Poulenc trok zich niets aan van de 
oorspronkelijke muziek en voorzag de teksten van een direct aansprekende, haast volkse 
melodie en een vaak speelse pianopartij. Poulenc schreef de liederen voor de jonge Franse 
bariton Pierre Bernac, de op 2 mei 1926 de première verzorgde met de componist achter de 
piano. De zanger maakte er een gewoonte van om aan het eind van de cyclus zijn achterwerk 
naar het publiek te keren om duidelijk te maken dat de teksten werkelijk zo scabreus en 
dubbelzinnig zijn als ze lijken. Of het nu gaat om een naargeestig drinklied (Chanson à boire), 
een vrolijke vergelijking tussen wijn en vrouwen (Couplets bachiques) of de aanbeveling om 
vrijgezel te blijven (La belle jeunesse), het zijn liederen met een stevige knipoog. Bernac, 
afkomstig uit betere kringen en behept met een sterk religieuze inborst, had daar moeite mee 
en maakte vooral bezwaar tegen de liederen waarin openlijk de deugden van masturbatie 
bezongen werden (L’Offrande en Serenade). Zozeer zelfs dat het professionele contact tussen 
Poulenc en Bernac vroegtijdig tot een einde kwam en pas een tiental jaren later weer hersteld 
werd. 
 
Hoewel de Fransen eigenzinnig hun eigen weg gingen met het Lied en zich weinig aantrokken 
van de Duits-Oostenrijkse traditie, had vooral het werk van Robert Schumann enige invloed 
op Poulenc en de Franse liedcomponisten voor hem. Dat was mede te danken aan Franz Liszt 
die in 1849 in Frankrijk een lans brak voor Schumann door diens Widmung, het eerste lied 
uit de cyclus Myrthen, te publiceren in een bewerking voor piano solo. Liszt had al naam 
gemaakt in de Franse salons met zijn virtuoze spel en ravissante verschijning en was 
uitgegroeid tot een invloedrijk persoon op muziekgebied. Hij bewerkte vele liederen en 
instrumentale composities van andere componisten tot virtuoze solostukken. Mede dankzij 
Liszts bewerking werd het in 1840 voor zijn aanstaande bruid Clara Wieck geschreven 
Widmung een van Schumanns bekendste liederen. 
 
Myrthen op. 25 was na Liederkreis op. 24 op gedichten van Heine de tweede cyclus die 
Schumann schreef in zijn ‘liederenjaar’ 1840. Terwijl de componist in de zomer van 1839 nog 
aan collega-componist Hermann Hirschbach had geschreven dat hij ‘liederen inferieur ten 



opzichte van de instrumentale muziek’ beschouwde, stond de teller aan het einde van 1840 op 
ruim honderdveertig liederen. Niet alleen wilde Schumann wel eens wat anders dan louter 
pianomuziek, ook had hij een grote inspiratie gevonden om met teksten te werken: zijn 
toekomstige vrouw Clara. Al zijn liederen zijn in de kern liefdesverklaringen aan Clara. Toch 
had Schumann wel eerder iets met het lied gedaan. In 1828 had hij als student vijf gedichten 
van Justinus Kerner op muziek gezet. Wat hem vooral aansprak in Kerners gedichten was 
naar eigen zeggen de ‘mysterieuze hemelse kracht’. Hoewel Schumann het materiaal van de 
Liederen An Anna I en Im Herbst gebruikte in de langzame delen van zijn pianosonates op. 
11 en op. 22 keek hij niet meer naar het werk van deze dichter, arts en schrijver van een boek 
over parapsychologie om. Tot augustus 1840. Gestimuleerd door de uitspraak van het hof dat 
hij vrij was om Clara zonder toestemming van haar vader te trouwen schreef hij zijn Zwölf 
Lieder nach Gedichten von Justinus Kerner. Hij noemde het in eerste instantie geen 
Liederkreis, maar een Liederreihe omdat de gedichten ondanks het terugkerende thema van 
‘der Wanderer’, de dood en (de angst voor) verlies niet werkelijk een eenheid vormen. Toch 
wist Schumann ook van het geheel een meesterlijke eenheid te maken die alle kenmerken 
heeft van de beste liedcycli van de componist. 
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