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Anne

v'aOinli-a,l::,3;

stond ze al vijf-

Een nieuwe
bracht
um Saint- Germain-des-Prés te Parijs. Bil

gelegen-

e teksten, ver-

de Ol ympra
haar veertig jaar in het vak vierde. Terzelfder

tijd kwam ook

een nieuwe cd-box (14 cd's met in totaal 254 chansons) uit die

alle studio-opnames verzamelt. ln de lente vorig jaar verscheen een verzamel-cd waaraan de Olympia-dvd eveneens is

toegevoegd. Ook het in alle opzichten p
te zien. In janu-

december 2003 is

ari-februari 2005 maakte ze een ; t-ourRee
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Anne Sylvestre werd jn 1934 geboren in Lyon
maar leeft sinds 1942 in Parijs. Van kjndsbeen
werd ze gefascineerd door woorden. Haar ver-

zameld werk draagt terecht de tjtel Sur mon
chemin de mofs (0p m'!jn weg van woorden),
wat ook de titel is van een van haar latere
chansons. Met haar gitaar gaf ze in november
1957 haar eerste optredens jn het cabaret 'La
Colombe'. hartje Parijs. 0ok Jean Ferrat en
Pierre Perret traden er op. A[ vlug programmeerde de chansonontdekker Jacques Canetti
ze ook in zijn cabaret en in 196L verscheen
een eerste 25cm-plaat bij het grote Phi[ipstabet. Vrij vlug hoorde zij bij de groten van
het genre. Even vtug werd ze ook jn ons taalgebied bekend. Ernst van Altena pubLiceerde
1n 1964 a[ enkele vertatingen in zijn Chansons

van nu. Het is met vier chansons van
Sytvestre dat Martjne Bijt in 1965 het
Nedertandse

en

Vlaamse publ.iek heeft

bekoord. Mon

moi

est partí

/

Míjn man ging

van huis btijft een van de indringendste
chansons over oortog. zowel in het Franse als
in het NederLandse repertoire.
0mdat ze geen toegevingen wou doen aan

!913 ,stithtte.ié,:

haar,..

bezig zijn."
,

ei§en ptabnmàatschappij, I

Zo' .verm],qdeJde,,
haar bekendheid wat, media-aandacht was er
,al helemaai ,'niet.-maai,dè' kwàliteir vA'ai r]aaÍ.,1

chansons b[eef

in

stijgende Lijn gaan. Wat

De

fufu{sffes. t4n Annq'SytveÈtfe (o.ndéftu55étr,i,
ook al. zest'ien cd's) werden vrij vlug in de
scholen gebruikt om a[ zingend ook op te
,

voeden. Ze waren een voorbeeld voor verscheidene andere auteurs. Bij het huidig
pubLiek van 5ylvestre zitten ondertussen
meerdere generaties die ats schootkind haar
FabuLettes hebben gezongen.

"schrijven voor kinderen," vertett ze, "is iets
heel anders dan voor votwassenen. Dat doe ik
nooit tegetijk. Wanneei ik aan chansons voor
een volwassen pubtiek schrijf kan jk me niet
aan kindertièdjes zetten of omgekeerd. Maar
NEW

Geëngageerd schrijven over mensen

te zijn.
Hierover zegt ze'.'Ik hou niet van wooroeeindigend op ist(e)'. Ats er toch een etiket o:
mij moet gepLakt worden is femjnjste he:

Ze heeft de naam een feministe

h'aai La,be[, fi n41cie,et oneièi nd'], hi*p, zijn,ha.ài,::,,
kinderLiedjes. Sinds de geboorte van haar eerste dochter in 1960 is ze ook voor kinderen
gaan schrijven. Uit pl.ezier, maar ook om in te
gaan tegen de imbec'ie[e kinderl"iedjes die

vooraI op de tetevisie opge[d deden.

anderhalve

in bejde gevallen wiI ik met de concrete Leefwereld van die kinderen en volwassenen

platenmàats,chàpprj',pï: p@ticèr,,5tap1"
SyLvestre over naar het kteine ptatenLabet
Meys. Maar ook daar kon ze onvoldoende haar
e,igen,,wqg gaanr Inr

,

.,

enige toepasseLijke.

Ik ben nooit act'e'

in een of

andere strijdende beweging, maar als vrouw schrijf ik uiteraard ovedie problemen. Njet jn theorje maar vanu':
het concrete leven van vrouwen. In Non, rn'as pos de nom, waarin sommigen wel eepleidooi voor aborlus wi[Len zien. zing ik ovede moeiLijke situatie van vrouwen in de keuz:
om weL of geen kind te krijgen. Het eigenaa'geweest

dige is dat destijds de grote theoretici hierover meestaL oudere mannen waren die he:
probleem njet vanuit hun binnenste kondekennen. Als vrouw kon ik dat wel aanvoeler.
Het was geen pteidooi. Trouwens, het líed :s
enkete jaren ouder dan de wetgevende discussies hierover. Weetje, meerdere vrouwen zij'
me komen verteLten dat dit chanson hen heet
doen besLissen hun kind te Laten gebore:

I
worden." Ik erken dat dit chanson ook mij
meer Leerde en heeft doen nadenken over
deze probLematiek dan e[Lenlange opiniestukken. Het engagement van Sylvestre in haar

is niet gering.

Maar wat betekent
dat voor haar? "Van zodra men nadenkt over
de dingen en dan ook zingt wat men denkt is
het geëngageerd. Engagement in het chanson
hoeft niet uitsluitend in een politieke betekenis verstaan te wo'den. Ik had geen zin om
me in dje mode van 1968 te laten meesLepen.
Er zijn overigens meerdere poLitiek-geëngageerde [iederen die hun goede doeL meer
geschaad dan gebaat hebben. Ik heb wel
enkete keren uit pure woede een lied geschreven. Un bateau maís demoin na de ramp met
de Amoco Cadiz voor de Bretonse kusten in
chansons

1978 is er zo een. Des fLeurs pour Gabie[Le
schreef ik na de zelfmoord in de gevangenis

van GabrieLte Russier (een [erares,

in

1969

Schrijven met humor
Haar engage-eat gaar .à'j: '.t :.i- - .:,.
uit naar vrouwen. Zo gaa:. R:se '-93'- i,i' ::
veroordeling var eea ze:t'.-': := i - .-:'

:- .' ..
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kind doodknuffetde. In Les cc-'es :É ^-.quortier (2000) bezingt ze oijz: -:=. '.:: -.: de zwarte vrouwen die, arm e1 o-:,,, . -.=.:. a.koninginnen door hun Parijse ,','. . 1- ,:::Maar heeI vaak steken haar chars:.s
ook vol humor. la faute à Eve ts
een erg plezant Ued met
,

toch veel
rond

inhoud

emanci-

patie

oP

nette de aandacht
krijgt van mannen.
Meteen weg, die aandacht.Over die humor

zegt zei "Het is

veel

moeiLijker humoristjsche
chansons

te

schrijven

dan

plaat die jk maak, er
twee, drie tussen te plaatsen. Ik

in, bij

el"ke

Lach graag en

Dat

',,,i1
En

0

fsta

chans-

m et h um o

d ne m e n VA n

e d n

be la

ik doe graag [achen.

ik ook ujten in mijn

g

bij
dat

h

n

je

pubtiek af en toe

kan

bij ernstige onderwerpen."

0p scène

In l-aa.

is

optreden
SyLvestre gewel.dig
geëvolueerd. In de beginjar:en zag je bij haar
het <Lassieke beetd van de zanger(es) met
g'taar voor een micro op voet. Buiten wat
mimiek -waar Sylvestre erg sterk in is- was
niet veeI Lichaamsexpressie mogel"ijk. Zij
maakte dezelfde evolutie mee àls Bre[. Het

geoeurde

op advjes van

dezetfde man,

Frangois Rauber. Sylvestre heeft nametijk
varaf haar tweede plaat tot aan diens overlijden, ejnd 2003, met Rauber samengewerkt.
hij is verantwoordel"ijk voor aLte arrangemen-

ten. Net als Bre[ had hij Sytvestre ervan kunren overtuigen de gitaar achterwege te laten
op scène, zodat ze votop kon bewegen met
haar [ichaam. De draadloze microfoon heeft
oie mogel.ijkheid nog gewetdig vergroot. Wie
nu een optreden meemaakt z'iet een recital
waarin de beweging, de gebarentaal, de heie
enscenering een grote roI speten. Liet zij
vanaf 1984 de gitaar links l"iggen voor een
víjftaL tiedjes, enkete jaren later koos ze
resoluut voor orkestbegeleiding. VooraI
het programma Gémeaux croísés waarin
ze samen optrad met haar vriendin
uit Québec, Pautine Jutien, en waar
ze voor de mise-en-scène beroep
had gedaan op theatermaakster
Vjviane Théophitidès, overtuigde haar definitief. Haar Later
optreden in enkete theaterstukken leerde haar ats een

I

I

Les bLondes gaat het over de btonde

-ac e

veroordeeLd wegens Liefde voor een leerLing).Voor mij is een lied geëngageerC ,,', a -neer het iets betekent voor mensen. 1r. cie :'ben ik erg geëngageerd."

onge[uk ongehuwde fl.]o€0p, :.:'de kinderlast zo drukkend i,,ero

In

vrouwtjes die net passeren
het moment dat een bru-

volwaardige comédjenne
op scène te staan, wat
de vertolking van haar
chansons enorm ten
gto'ède,,, ",
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van chansonniers te schrijven.
boekhandels zie

In

Franse

je er stapels tiggen. Komt er

over haar ook een?
"Spaar me daarvan zotang ik Leef. Mijn toetating krijgen ze niet daarvoor. Laat mij maar

verder schrijven en vooraI zingen op scène
zoals ik bezig ben. Ik doe dat atsmaar liever.
Ik hoop nog veel te kunnen schrijven en zin,gen, Als ik wat mjnder lnj wa§ zàu ïk veel
meer kunnen schrijven. De onderwerpen voor
chaísons dienen zish zo ààn uitrhèl.itagelijks
leven. Waar ik wel aan denk is een boek ovet
mijn chansons. over we[k leven die geleid
hebben. Hoe ontstonden ze. waarover zingen
ze? Je kan het een biografie van de chansons
nóèmÈí,,, ïk heb .Hétène "PedÈeault,'i' dié, .me

zeer goed kent, daarvoor aangezocht. Mijn
iMàriÈ'ChqÍx.i 'drié. oÓk-eén b.óek"ov-ér de
ehanson,nièrè',BàÍbàra, schleefi,,vióeg rom. er
aan mee te werken. Het zou mooi zijn ats dat
zou :klaarkomen tè§ren.?007r;',danrzií.g,.ik vjjf..

2qs,,

tig jaar."
We kijken er naar uit.
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