
Alfred de Musset (1810-1857) 

Hij komt uit een gegoede familie en wordt niet gedwongen jong in zijn 

onderhoud te voorzien. Hij had grote bewondering voor het klassieke 

ideaal van de vorige eeuw en was tegelijkertijd gegrepen door de ideeën 

van de Romantiek. 

Hij heeft twee kanten, is de man van het plezier, van feest en van 

drank. Maar ook de dichter die de romantische schrijvers verbaast door 

de bundel verzen, die hij maakte toen hij ± 18 jaar oud was. Daarna 

schrijft hij voor het toneel, maar heeft geen succes. Dan wacht hij 

enige tijd voordat hij weer zal publiceren. 

Hij is zeer droefgeestig, heeft alle geloof in het leven verloren, 

ontmoet George Sand die zijn leven wil vernieuwen. Zij ziet in hem een 

groot genie en wil hem van het lichtzinnige leven en vooral van de 

alcohol afhouden. Zij neemt hem mee naar Italië. Waar zij zich 

instellen hun grote romantische liefde te leven. Dit mislukt. 

De Musset gaat terug naar Parijs. Twee keer proberen de Musset en 

George Sand hun verhouding nog een keer voort te zetten. Het Lukt niet 

De Musset komt weer in zijn leven van plezier en drank terug. In zijn 

verzen vinden wij de wanhoop en het verdriet om deze mislukte liefde. 

Zijn stukken zijn speels en vrolijk. Alleen zijn “Lorenzaccio” het 

belangrijkste romantische toneelstuk, is een uiting van de innerlijke 

verscheurdheid en het conflict van de Musset tussen ideaal en 

werkelijkheid. 

In zijn “Biecht” (Confession d’un enfant du siècle) vertelt hij ons 

over de grote mislukte liefde in zijn leven. Na zijn 26e jaar schrijft 

hij niet veel meer, schrijven is voor hem een “vermaak” geworden en 

geen “noodzaak” meer. Na zijn 30e schrijft hij niet meer. In 1852 worden 

zijn verzen uitgegeven en trekken de aandacht. Na zijn dood wordt hij 

beroemd. 

In de Musset vinden wij steeds het conflict; 

• De man van de wereld kan de leegte niet aan 

• De lichtzinnige minnaar die zoekt naar een grote liefde 

• De dichter die zich amuseert met speelse poëzie, maar zijn grote 

liefde wil uiten 

• De mens en de dichter, een combinatie die hij niet heeft kunnen 

verwerken 
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Hij heeft een tijdlang gemeend in de liefde voor George Sand zijn mens 

en dichter zijn te kunnen verenigen. De mislukking en het verdriet wil 

hij ontvluchten in een leven van lichtzinnigheid van liefde, drank en 

reizen. De Musset heeft veel gemeen met de klassieke schrijvers, maar 

zijn onevenwichtigheid, zijn morele onvoldaanheid, maken hem tot een 

romanticus. Toch heeft hij zich nooit willen binden aan de groep van 

romantische schrijvers van ± 1830. Daarvoor was hij te zeer de 

intelligente, spirituele scepticus, die met waarden en ideeën en met 

mensen speelt. 

De Musset: “O Muse! Que m’importe ou la mort ou la vie?” 

“J’aime et je veux pâlir, j’aime et je veux souffrir.” 

“Je faut aimer sans cesse, après avoir aimé.” 

“Rien ne nous rend si grand qu’ne grand douleur.” 
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