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V OORWOORD.

Wij leven tegenwoordig snel ! ... Het talent, de
charme, de lach, de snik, kortom het geheele
plankenbestaan van artiesten uit vroeger dagen is
voor den huidigen tijd maar van luttel belang.
Des ondanks zijn er genoeg tooneelvrienden, die
er zich voor blijven interesseeren, zooals men belang stelt in hetgeen in een museum bewaard
wordt.
Elk nieuw geslacht brengt zijn eigen acteurs,
auteurs, schilders en dichters voort, waaraan het
de voorkeur geeft. Alleen de grooten, de genialen
zijn van alle geslachten, hun of haar namen blijven
bestaan. Welnu, deze grooten op tooneelgebied
heb ik in volgorde hier trachten bijeen te brengen
naar gegevens van tijdgenooten en van latere bewonderaars.
Men beschouwe dit bundeltje echter niet als
handleiding van het tooneel in Frankrijk, doch
veeleer, als luchtig geschreven kantteekeningen der
tooneelgeschiedenis, als een anecdotisch overzicht
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van tooneelspelersportretten, dat meermalen van de
beschreven artiesten een juister beeld geeft dan
hun biografie alleen.
Schiller schreef in zijn Proloog van „Wallensteins
Lager" bij de heropening van den schouwburg te
Weimar in 1798 terecht :
„Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kranze" .
Dit neemt echter niet weg dat men gaarne iets
van hen verneemt en leest.
Indien ik er in geslaagd ben de belangstelling
gaande te houden is mijn moeite ruimschoots beloond.

N.B. De meeste hoofdstukken dezer serie zijn
reeds als feuilleton in beknopten en gewijzigden
vorm in het dagblad „De Telegraaf", verschenen.

MOLIÈRE.

Naar een schilderij van Mignard
(Musée Condé Chantilly).

MOLIÈRE. 1622-1673.

Evenals Francois Villon en Nicolas Boileau is
Jean Baptiste Poquelin in het hartje van Parijs geboren en opgevoed. In den winkel van zijn vader
leerde hij het gegoede burgerpubliek kennen, dat
hun meubelen daar kwam uitzoeken. Op het atelier
verkeerde hij onder de werklieden, waarvan de
ongehuwden bij zijn ouders in den kost waren.
Zijn omgang met deze eenvoudige menschen heeft
hem het volk lief doen krijgen en het oordeel van
de „parterre", de plaats waar de minder met fortuin bedeelden „staande" de voorstelling bijwoonden
was Molière later meer waard dan het applaus van
de hem op het tooneel omringende markiezen en
„grands seigneurs". Eerst in 1759 schafte men deze
zitplaatsen op het tooneel, die de illusie zoo vaak
verstoorden, voorgoed af.
Reeds op zijn tiende jaar verloor de jeugdige
Jean Baptiste -- dezen tweeden naam had hij ter
Galerij.
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onderscheiding van zijn jongeren broer Jean er bij
gekregen zijn moeder Marie Cressé, eveneens
een dochter van een meubelmaker.
In tegenstelling met haar echtgenoot, die zeer
op de penning was, hield Marie Cressé veel van
mooie kleeren en sieraden en deze smaak voor
luxe heeft Molière van zijn moeder geërfd.
Kort na het overlijden van zijn vrouw, hertrouwde
Poquelin met Catharine Fleurette. Of deze stiefmoeder invloed op het karakter van Molière heeft
gehad, uit zijn werk valt dit niet op te maken,
want daar komen slechts in het geheel twee stiefmoeders in voor, Elmire de tweede vrouw van
Argon, op wie Tartuffe zijn begeerige oogen slaat
en Béline, die den ingebeelden zieke Argan om
den tuin leidt. Daarentegen heeft zijn vader, die
hardvochtig, zuinig, bij 't gierige af was, Molière
vaak stof gegeven, dergelijke vaderrollen in zijn
blijspelen te schetsen en één van hen werd de
algemeen bekende „Avare".
Bij den dood van zijn tweede vrouw vestigde
Poquelin de meubel- en behangerszaak op den hoek
van de Rue St. Honoré en de Rue des VieillesEtuves, het huis met de apen, omdat . op den gevel
deze woudbewoners uitgebeeld waren.
Daar Jean Poquelin van zijn broeder Nicolas de
hofleverantie had overgenomen en door koninklijk
besluit deze gunst aan de familie verzekerd bleef,
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wilde papa natuurlijk, dat zijn beide zoons hem
zouden opvolgen, doch Jean Baptiste scheen daar
weinig lust toe te gevoelen. Hij hield meer van
studeeren en zijn grootvader van moederszijde, die
veel met hem op had en hem ook vaak naar den
schouwburg van het „Hotel de Bourgogne" mee
nam, wist na lang aanhouden van zijn vader gedaan
te krijgen, dat Jean bij de paters jezuiten van het
College Clermont geplaatst zou worden. Hier kreeg
hij tot medeleerlingen den prins de Conti, broeder
van den grooten Condé, Chapelle, Cyrano de
Bergerac, Hesnault e. a. en in de vijf jaar, die hij
hier bleef, deed hij veel kennis op. Zijn vriend
Chapelle bracht hem in kennis met den philosoof
Gassendi, die hem aanried Lucretius te vertalen.
Inderdaad heeft Molière in het tweede bedrijf
(Ve tooneel) van zijn meesterwerk de „Misanthroop"
een fragment uit Lucretius ingelascht.
Te Orléans ging Jean-Baptiste in de rechten
studeeren en waarschijnlijk heeft hij daar ook een
aanstelling gekregen, doch zijn verlangen naar Parijs
en zijn kennismaking met de familie Béjart dreef
hem weldra op andere paden dan die van Justitia.
Thalia, om in den stijl dier dagen te spreken
had zijn oogen verblind en Venus hield hem in
haar netten verstrikt. Uit liefde voor Madeleine
Béjart, die twee jaar ouder dan Molière was en
reeds vanaf haar zeventiende jaar met haar broeder
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Joseph in de provincie had gespeeld, besloot hij
ook aan het tooneel te gaan. Deze drie richtten
toen het „Illustre Théátre" op, dat in de kaatsbaan „du Métayer" zijn eerste voorstellingen geeft.
Een jongere broer Louis Béjart treedt weldra ook
tot het kleine troepje toe, waar hij de vaderrollen
en tweede knechtenrollen te spelen krijgt. Verder
behoorde tot het gezelschap René Berthelot, bijgenaamd Duparc, die na zijn créatie in „Le Dépit
Amoureux" kortweg „Gros-Réné" werd genoemd.
Te Lyon leerde hij Thérèse de Gorla kennen, die
zijn vrouw werd en als Mademoiselle Duparc tot
Molières troepje heeft behoord. Eerst bij den dood
van haar echtgenoot in 1665 verliet zij dit gezelschap voor dat van het „Hotel de Bourgogne".
Vanaf de oprichting behoorden verder tot de
artiesten, Catharine Leclerc gehuwd met Edmé
Wilquin, bijgenaamd de Brie, die beiden onder
dezen naam zijn opgetreden. Lagrange en Du
Croisy speelden onder eigen naam voor de afgewezen minnaars in „Les Précieuses Ridicules" en
hebben ook al spoedig tot Molière's troepje behoord.
Philibert Gassaud, heer van Croisy (in La Beauce),
stond zelf aan het hoofd van een gezelschap, toen
hij Molière ontmoette. Hij sloot zich toen bij hem
aan en ging met hem naar Parijs, waar hij o.a.
den „Tartuffe" gecreëerd heeft. Lagrange was
eveneens van adel en heette Charles Varlet, heer

FRANSCHE TOONEELSPELERS.

5

van Lagrange. Hij toonde zich steeds een trouw
vriend van Molière en heeft voor het eerst zijn
gezamenlijke blijspelen met Vinot uitgegeven (1682).
Ook werd hij na Molière's dood diens opvolger en
is er van hem een register der voorstellingen van
het gezelschap bewaard gebleven.
Het debuut van Molière te Parijs in 1645 zou
maar van korten duur zijn. Reeds spoedig werden
de geldzorgen hem te machtig en moest hij zelf
voor schuld een tijdlang in de gevangenis „Le
Chátelet" zitten. Zijn vader had namelijk de handen
van hem afgetrokken, omdat hij zijn carrière er
aan gegeven had om tooneelspeler te worden. Om
zijn vader niet langer te ergeren, nam Jean-Baptiste
den schuilnaam van Molière aan en kort daarop
verliet hij met zijn troepje Parijs om de provincie
te bespelen.
Over de eerste jaren van zijn optreden in de
provincie is maar weinig met zekerheid bekend.
Hij speelde er kluchten naar Italiaansche leest voor
zijn gezelschap bewerkt, die alle verloren zijn geraakt.
In 1653 had te Lyon de opvoering van zijne eerste
groote stuk „L'Etourdi" plaats, dat door het publiek
met succes ontvangen werd. Van Lyon begeeft
Molière zich dan naar Avignon, Pézénas en Narbonne.
Te Béziers laat hij voor den prins de Conti, die
daar vertoefde „Le Dépit Amoureux" vertoenen.
D prins bood hem aan zijn secretaris te worden
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Molière moet echter geweigerd hebben, want hij
blijft met zijn gezelschap de provincie afloopen.
Op zijn doortocht naar Rouaan, waar hij den ouden
Corneille leerde kennen, krijgt hij door bemiddeling
van den hertog van Orléans, den broeder des
konings, verlof met zijn gezelschap naar Parijs te
trekken om daar voor het hof te spelen.
Alvorens tot zijn wederwaardigheden aldaar over
te gaan, volge hier eenige regels uit het gedicht
van Jules Truffier, den bekenden acteur van de
Comédie Francaise", die bij gelegenheid van een
tournée door de provincie tijdens de verbouwing
van den schouwburg te Parijs in 1893, zelf deze
verzen heeft voorgedragen.
„

„Mesdames et Messieurs, les temps sont loin de
nous,
Ou Molière, a vingt ans, parcourait les provinces
Avec cinq compagnons de début, jeunes fous,
Dont le coeur battait chaud, sous leurs justaucorps
minces.
Its ignoraient liélas ! cet accueil obligeant
Que l'on vent bien nous faire .... un peu par
habitude;
Le public, lent a leur apporter son argent,
Pour la mauvaise humeur gardait sa promptitude!
Après avoir compté la recette en gros sous
Molière avec les sieras, le ventre creux, sans Bite.
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(Les uns sur la voiture et les autres dessous !)
Ne dormaient que d'un oeil et prenaient la bron chite....
Nous, ses fils, nous vivons en des mondes meilleurs.
Nous suivons, grace a Lui, des routes aplanies
Aux échos de son rice ct de ses harmonies.
Il a semé pour nous qui recueillons les fleurs."
Toch wisten Molière en de zijnen zich te troosten.
Zij leefden „en famille" en droegen met opgeruimd
hart lief en leed.
Coquelin Ainé heeft in zijn „L'Art du Comédien"
terecht de opmerking gemaakt, dat velen tegenwoordig gewoon zijn Molière te zeer naar zijn
laatste levensjaren te beoordeelen, toen hij zich
ziek en afgemat gevoelde. Zijn ,genie" had zich
immers reeds geopenbaard, toen hij nog in de
provincie rondzwierf en daar een soort „roman
comique" meemaakte, waarvan Scarron onder dien
titel ons een beschrijving geeft en waarvan Théophile Gautier in zijn „Capitaine Fracasse" eveneens
zoo boeiend het één en ander weet te vertellen.
Molière trok zich in dien tijd van de zorgen niet
veel aan en leidde een leventje van vroolijken Frans.
Madeleine Béjart was voor hem tegelijk een oudere
zuster en een vriendin, met wie hij jaren lang op
zeer vertrouwelijken voet leefde, hoewel het nimmer
tot een huwelijk kwam. Bovendien was zij een handige
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zakenvrouw, niet licht voor een procès vervaard. Ook
als actrice muntte zij uit zoowel in soubrette, als in
koninginnenrollen. Mlle de Brie, waarmee Molière
eveneens op intiemen voet verkeerde, was een niet
minder geroutineerde actrice, die vooral in ingénurollen uitblonk, welk emplooi zij tot haar vijf en zestig
ste jaar bleef vervullen. Zij had een goedig karakter en
heeft Molière later vaak getroost, wanneer hij zich in
zijn later huwelijk het gedrag van zijn vrouw, waarover
straks meer, te zeer aantrok. Ook Mlle du Parc werd
door Molière het hof gemaakt, doch bij haar heeft
hij, naar men beweert, nooit veel kans gehad.
Molière was, toen hij voor . het eerst voor den
koning optrad, in de kracht van zijn jaren. Mlle
Poisson, één van de actrices, toen aan zijn troep
verbonden, geeft van hem volgend portret. Een
flinke gestalte, niet te mager en niet te dik, bruin
van uiterlijk, met een tamelijk grooten neus, zware
wenkbrauwen en dikke lippen. Van een aangename
conversatie, wanneer hij in gezelschap verkeerde,
dat hem aanstond, sprak hij overigens weinig en
was vaak in zichzelf gekeerd. Met een open oog
voor de dwaasheden zijner medemenschen, kostte
het hem betreklijk geringe moeite die gebreken in
zijn blijspelen aan te toonen en door het vele
materiaal, dat hij gedurende zijn rondzwerven verzameld had, gelukte het hem in korten tijd zijn
stukken in elkaar te zetten, waarvan hij de „scenaria"
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meestal reeds in portefeuille had. Door zijn groote
tooneelkennis en het gebruik maken van de eigenaardigheden van de leden van zijn gezelschap leek
het vaak, of hij zijn verschillende karakters maar
voor het grijpen had.
Den 24sten October 1658 vertoont hij eindelijk
voor den jongen koning zijn eerste klucht, de verloren geraakte „Docteur Amoureux", benevens een
treurspel van Corneille „Nicomède". Lodewijk XIV
is hierover zoozeer tevreden, dat hij hem de zaal
„du Petit-Bourbon" afstaat. Spoedig daarop heeft
de eerste voorstelling te Parijs plaats van „Les
Précieuses", die luide toegejuicht wordt en waarvan
het geheele „Hotel de Rambouillet" getuige is.
Zijn geestige spot met deze „hoofsche juffers" valt
bij iedereen in den smaak.
Bij den dood van Mazarin krijgt de koning de
absolute macht in handen en een overeenkomst in
gevoelens tusschen hem en zijn geliefkoosden
tooneelschrijver, niettegenstaande de groote afstand,
die een koning van een tooneelspeler scheidt, wordt
oorzaak, dat Molière zich van den steun van het
hoofd van Staat verzekerd voelt. Niet alleen wordt
hem de leiding der hoffeesten opgedragen, maar
ook en dat is voor Molière van veel grooter gewicht,
hij kan van nu af zijn denkbeelden vrij uitspreken,
mits hij den koning slechts eerbiedigt.
Met een jaarlijksche subsidie van duizend livres
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begint hij den schouwburg van het „Palais-Royal" te
bespelen en ondanks zijn talrijke benijders en vijanden
gaat hij ongestoord voort nieuwe blijspelen te schrijven
en te spelen. In de eerste plaats zijn „Ecole des Maris"
en zijn „Ecole des Femmes", weldra gevolgd door
de bekende „kritiek" op deze „Les voor Vrouwen".
Hertog de la Feuillade, die zich in den markies
dezer „kritiek" meent te herkennen, wiens eenig
argument tegen het stuk bestaat in de door Molière
daarin gebezigde woorden „tarte à la crème" en
zijn misnoegen over „L'Ecole des femmes" niet
anders weet te verklaren, ontmoet Molière kort
daarop op straat. Hij spreekt hem aan, maakt
.aanstalten hem te omhelzen, zooals de edellieden
in dien tijd gewoon waren bij elke begroeting, doch
inplaats daarvan, neemt hij Molière's hoofd tusschen
zijn handen en drukt het met geweld tegen de
knoopen van zijn vest, terwijl hij woedend uitroept :
„Tarte à la crème, tarte à la crème vous même !" ... .
Daar Molière niet het recht heeft met een hertog
te duelleeren, gaat hij zich bij den koning hierover
beklagen en deze geeft hem verlof zijn tegenstanders
niet langer te ontzien. Molière maakt er terstond
gebruik van, schrijft zijn „Impromptu de Versailles",
waarin hij hen dan ook duchtig onder handen neemt.
We zijn nu het jaar van zijn huwelijk met Armande
Béjart, eene zuster van Madeleine, genaderd (1662). Zij
werd geruimen tijd na haar vaders overlijden gedoopt,
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hetgeen aanleiding heeft gegeven, dat sommigen beweren, dat zij een dochter, en niet een zuster van Madeleine is. Montfleury, een acteur van het Molière
vijandig gezinde „Hotel de Bourgogne" en dien Molière
kort tevoren om zijn grenzenlooze verwaandheid bespot had -- dezelfde, die in het eerste bedrijf van
„Cyrano de Bergerac" door Rostand ten tooneele
gevoerd wordt durft Molière beschuldigen, dat
hij zijn eigen dochter tot vrouw heeft genomen. De
koning deed deze schandelijke beschuldiging echter
te niet door eigenhandig Molière's zoontje ten doop te
houden, doch zelfs Molière's eerste biograaf en bewonderaar Le Gallois, heer van Grimarest noemt
Armande een dochter van Madeleine.
Reeds in „L'Ecole des Maris laat Molière iets
van zijn trouwplannen doorschemeren. Haar, die hij
met zooveel zorg heeft grootgebracht de zijne te
noemen is zijn vurigste wensch, hoewel hij van den
beginne heeft ingezien, dat hun verschil in leeftijd -ruim twintig jaar steeds een struikelblok zal
blijven. Weldra moet hij dan ook ondervinden,
welk een dwaasheid hij begaan heeft en hij laat
Arnolphe in „L' Ecole des Femme" uitroepen,
wanneer Agnès Horace den voorkeur geeft.

Chose étrange d'aimer !
Elle trahit mes soms mes bonte's, ma tendresse
Et cependant je l'aime !
,

. . . .
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Voltaire heeft over de verhouding van Molière
en Armande, „la fameuse comédienne", zooals zij
spottend in een pamflet uit die dagen genoemd
wordt, het volgende gezegd : Hoe groot Molière als
schrijver, als uitbeelder der menschelijke zwakheden
ook bekend staat, hem zelf zijn deze zwakheden
niet bespaard gebleven. Het blijft onomstootelijk
waar, dat al steken sommige groote geesten in
talent boven hun medemenschen uit, in hun zwakheden zijn ze steeds hun gelijken.
Op het tooneel blijft Molière echter gelukkig de
baas en laat niet met zich sollen. Zoo had bij de
première van „Tartuffe", dat in 1664 voltooid eerst
drie jaar later opgevoerd mocht worden, Armande
in stilte zich een kostbare robe laten maken, die
in het geheel niet in het kader van dit stuk paste.
Molière vernam dit nog bijtijds en verbood haar
dit' kostuum aan te trekken. Of zij nu ook dreigde
niet te zullen spelen, hij hield voet bij stuk en
kreeg zijn zin. Had hij in zijn privé-leven even
krachtig aan haar nukken weerstand weten te bieden,
wellicht ware hem dan veel leed bespaard gebleven.
Zijn jaloezie werd voor de eerste maal op de
proef gesteld tijdens de voorstellingen van „La
Princesse d'Elide" te Versailles. Lodewijk XIV had
gelast dat met schitterende praal deze „comédieballet" door Molière in elkaar zou worden gezet.
Lulli schreef er de muziek bij en Vigarani maakte de
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machinerieën en décors. De koningin-moeder en
de koningin Marie-Thérèse ter eere, werden deze
feesten gegeven, in waarheid echter werd door den
koning hulde gebracht aan zijn bekoorlijke maitresse
Mlle de la Vallière.
De koketterie van Armande, die de hoofdrol
vertolkte, liet Molière geen rust en zij wist hem
met tranen in de oogen wijs te maken, dat noch
de graaf de Guiche, noch Lauzun haar eer te na
waren gekomen. Op den zesden dag van deze

feesten werden de drie eerste bedrijven van den
„Tartuffe" onder den titel „L'Imposteur" met groot
succes voor het hof vertoond, doch de koning
verbood de opvoering in het publiek.
Molière heeft er toen vijf bedrijven van gemaakt,
die het eerst bij de familie Condé zijn vertoond en
om zich op de schijn-vromen te wreken, die de
opvoering in het openbaar onmogelijk maakten,
schreef hij zijn „Don Juan" of „Le Festin de pierre",
dat al om dezelfde redenen niet veel succes beleefde.
Kort daarop zag Molière's meesterwerk, zijn eerste
groote karakter-komedie het licht „Le Misanthrope",
gescheven tijdens de dagen van zijn scheiding,
toen hij zich te Auteuil teruggetrokken had, waar
Mlle de Brie hem van tijd tot tijd kwam troosten.
Het register van de „Comédie" vermeldt, dat er
zeventien goed bezochte voorstellingen van den
Misanthroop gegeven werden en Molière daarna
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eerst zijn „Médecin malgré lui" er bij liet opvoeren,
omdat „Le Misanthrope" door het groote publiek
wel wat te zwaar werd bevonden.
Dat de gedachte aan Armande hem geen rust liet,
blijkt uit Alceste's klacht tegen Célimène in het eerste
tooneel, tweede bedrijf :

Je ne le cèle pas, je fais tout mon possible
A rompre de ce coeur l' attachement terrible ;
Mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici,
Et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi!
Men vindt dan ook steeds in Molière's blijspelen
toespelingen op zijn privé-leven.
Nadat zijn gezelschap in 1665 zich de „Comédiens du Roi" mocht noemen en zesduizend
livres subsidie ontving, geeft Lodewijk XIV het
volgend jaar toestemming om den „Tartuffe" op
te voeren en wordt dit beroemde blijspel eindelijk in het „Palais-Royal" vertoond.
De voorzitter van het Parlement en de Aartsbisschop van Parijs eischen dat de schouwburg
gesloten wordt en Molière ontmoedigd, wil zich
nu uit de tooneelwereld terugtrekken.
Wederom weet de koning hem op te beuren en
Molière's stalen energie behoudt de overhand.
Achtereenvolgens worden opgevoerd in 1668 „Amphitryon" naar Plautus bewerkt en waarvan Voltaire
.
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beweerd heeft, dat hij bij 't lezen van het lachen
bijna zijn stoel was afgevallen. „Georges Dandin",
het eenige stuk, waarin Molière een getrouwde
vrouw haar plicht laat verzaken en waar hij met
zijn eigen huwelijksleed den spot drijft. Algemeen
bekend is dan ook de verzuchting : Tu l'as voulu,
Georges Dandin I daar zijn vrouw Angélique
(door Mlle Molière vertolkt) hem op de schandelijkste manier voorliegt.
Nog in hetzelfde jaar zag „L'Avare het voetlicht. Men vertelt dat Boileau in den beginne geen
enkele voorstelling oversloeg, zoo zeer was hij met
dit blijspel ingenomen.
Voor het feest te Chambord schreef Molière zijn
„Comédie-ballet" „Monsieur de Pourceaugnac",
waarin hij met den landadel den spot dreef. Verder
werd voor het hof „Les Amants Magnifiques" gemonteerd, waarvoor de koning Molière zelf den
stof aan de hand deed en te Chambord werd eveneens de eerste voorstelling van „Le BourgeoisGentilhomme" gegeven. In den karnavalstijd van
1671 liet de koning in zijn paleis der 'Tuileriën
„Psyché" opvoeren, waaraan ook de oude Corneille
nog heeft meegewerkt.
Een dolle klucht „Les Fourberies de Scapin"
aan Terei itius ontleend, schreef Molière voor
het Palais-Royal en in dezen zelfden schouwburg
werd het volgend seizoen „Les Femmes Savantes"
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opgevoerd, een vernuftig vervolg van zijn „Précieuses", dat door de kenners om strijd werd geprezen, doch door het publiek nogal koel ontvangen werd.
Intusschen was Molière's borstkwaal steeds erger
geworden en zijn oneenigheid met Lulli, zijn
vroegeren vriend, trok hij zich zeer aan. Toch ziet

hij nog kans zijn „Malade Imaginaire" te voltooien
en in te studeeren, doch bij de vierde opvoering —
den 17den Februari 1673 --- krijgt hij midden in
het derde „intermède" tijdens de ceremonie zoo'n
hoestbui, dat hij niet verder kan en zijn pijn
weet te verbergen door een geforceerde lachbui.
Terstond wordt hij na afloop naar huis gebracht.
Hier brak hij door 't hevig hoesten één zijner bloedvaten en bijgestaan door zijn vrouw, den acteur
Baron en een paar liefdezusters, die hij toevallig
huisvesting had verleend, blies hij den laatsten
adem uit.
Een goed jaar vóór zijn overlijden had hij zich
met Armande weer opnieuw verzoend. Hierdoor
beleefde hij nog de geboorte van zijn derde kind,
dat slechts één maand in het leven bleef. Zijn
oudste zoon Louis was eveneens in hetzelfde jaar
van zijn geboorte gestorven, alleen zijn dochter
Madeleine bleef in het leven en trouwde later met
de Montalant, bij wien zij geen kinderen kreeg,
zoodat er geen direkte nakomelingen van Molière

ARMANDE BÉJART.
(Echtgenoote van Molière).
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aan te wijzen zijn. Mlle Molière hertrouwde met
den tooneelspeler Guérin, bij wien zij nog een
zoon kreeg.
De aartsbisschop van Parijs weigerde Molière
een eervolle begrafenis, daar hij door de kerk gebannen was en de sacrementen niet ontvangen had.
De koning, die zich, egoistisch als hij steeds was,
in de laatste jaren met Molière niet meer ingelaten
had, liet zich door de smeekbeden van Mlle Molière
bewegen het verbod van den bisschop op te heffen
en zoo werd dan Molière tenslotte midden in den
nacht door een tweetal priesters en eenige fakkeldragers begeleid, heimelijk naar het kerkhof SaintJoseph gedragen.
Jules Truffiér heeft in één zijner sonnetten deze
gebeurtenis bezongen, waarvan hier de eindstrophe.

A la hate, dans l'ombre on fit ta sepulture
Mais cet humble cercueil cut la Nuit pour tenture
Et le Ciel étoilé pour funèbre flambeauf
Molière's marmeren buste door Houdon, in de
galerij van den foyer van het Théáter-Francais
trekt vooral de aandacht door de zacht droeve
uitdrukking van zijn sprekende trekken. Volgens
het oordeel van Molière's tijdgenooten beantwoordt
deze melankolieke oogopslag volkomen aan het
origineel, want „le Contemplateur", zooals zijn
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vriend Boileau hem noemde, was door den omgang
met menschen, wier gebreken hij zoo geestig wist
weer te geven vaak somber gestemd en in zichzelf
gekeerd, hetgeen hem echter nooit belet heeft zich
steeds hun vriend te toonen. Tot zijn laatste oogenblikken is hij dan ook trouw aan de verplichtingen
tegenover zijn kameraden gebleven, die op hun
beurt alles voor hem over hadden en de dood
moest hem als 't ware op de planken uit hun
midden wegrukken, daar hij zijn krachten voor hen
nimmer had willen sparen. Toen Baron en allen,
die Molière omringden hem met klem verzochten
den dag van den l7den Februari niet te spelen,
luidde Molière's antwoord :
Er zijn hier vijftig behoeftige werklui, die slechts
van hun dagloon leven. Wat moeten zij beginnen,
wanneer ik niet speel ? Ik zou het me zelf verwijten hun hun brood onthouden te hebben, terwijl
ik er nog de kracht toe heb.

DUPARC MLLE CHAMPMESLÉ.
1633-1668
1641--1698.

MLLE

Aan deze twee tooneelspeelsters heeft het Fransche
theater enkele meesterwerken te danken, die nog
geregeld opgevoerd worden. De groote dichter
Racine vond vooral bij La Champmeslé de bezieling
tot het scheppen zijner amoureuse heldinnen en
haar naam kan met den zijnen in één adem genoemd worden, tot hij in 1677 met haar brak,
zich uit de tooneelwereld terugtrok en geschiedschrijver van den koning werd.
Sommige vrouwen hebben op mannen een uitwerking ten goede of ten kwade, hoeveel sterker
nog die vrouwen, welke het tooneel tot haar roeping kozen ! La Duparc en La Champmeslé zijn
daar sprekende voorbeelden van. Beide actrices
waren met tooneelspelers getrouwd. Doch wat beteekenden in den tijd van Molière zulke coulissenverbintenissen ? Een belofte van trouw voor de
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toekomst, het zich gaan vestigen als de eerste de
beste burgerfamilie ? Geen denken aan De
acteurs en actrices vormden één groote familie
onderling, met hun dagelijksch gevrij en gekrakeel.
Huwelijkstrouw zou hun talent maar in den weg
staan. Hoe zou er inderdaad sprake kunnen zijn
van trouw, waar niemand onder hen een tehuis,
noch have, noch goed bezat en men leefde van de
vrijgevigheid van het publiek of van den steun van
een edelman, die smaak aan den dag wilde leggen
voor schoone letteren.
Toch waren de artiesten van het tooneel in die
dagen menschen van ontwikkeling en kennis. —
Quiconque se hasardait devant les chandelles avait
de la littérature. Zij waren in de eerste plaats
belust op avonturen en gelukte het hun eenmaal te
Parijs vasten voet te krijgen en konden zij hun
zwervend leven hierdoor in de provincie vaarwel
zeggen, dan viel hun positie in meer dan één opzicht te benijden, vooral die der actrices.
Wee den onvoorzichtige, die buiten dit tooneolleven staand, aan de woorden of verliefde blikken
van zoo'n tooneelprinses geloof sloeg ! Doch dit is
juist het voorrecht (?) van verliefden, dat zij alles
gelooven en blind zijn tegen hun beter weten in.
Mile du Parc in den tijd van Molière bleven
de getrouwde actrices zich mademoiselle noemen —
ontstak in liefdegloed niet meer en minder dan de
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vier grootste literaire genieën, die toen voor het
tooneel werkten : Molière, Corneille, Racine en La
Fontaine. Zij vochten weliswaar niet om haar bezit,
maar kregen toch onderling oneenigheid. Racine
met Molière, La Fontaine met zijn vrouw en Corneille met zichzelf, want deze ernstige aanbidder
bracht het bij haar nooit verder dan tot een platonische liefde.
Wat trok hen toch allen zoozeer in Mile du Parc
aan ? Haar jeugd, haar gratie, haar talent ? Kwaadsprekenden beweren haar grenzelooze koketterie,
haar veel beloven doch weinig geven, haar lust tot
schitteren. Wie was Mlle du Parc ? Naar alle waarschijnlijkheid de dochter van een Italiaansch kwakzalver De Gorla, die in Frankrijk fortuin was komen
zoeken. Zij zelf noemde zich Marquise Thérèse de
Gorle. Omstreeks 1653 had Molière haar te Lyon
zien spelen bij een gezelschap onder directe van
Abraham Mitallat, die terecht of ten onrechte zijn
gezelschap „Troupe de Son Altesse Royale" noemde.
Volgens de „Mercur. e de France" van 1740 moet
zij ook als danseres opgetreden zijn en hierbij
luchtsprongen vertoond hebben, nieuw voor dien
tijd, waarbij zij haar slanke beenen liet zien door
een split aan beide zijden van haar rok aangebracht.
Thérèse was toen twintig en zoo bekoorlijk, dat
Molière's hart terstond vlam vatte en hij haar voorstelde bij het gezelschap te komen. Daar had zij
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wel ooren naar, doch weigerde den verliefden
directeur-tooneelspeler haar gunsten. Spoedig daarop
trad zij in het huwelijk met den komiek van den
troep du Parc, terwijl Molière zijn troost zocht bij
Mlle de Brie.
Bij de komst van het troepje te Rouaan, waar
Corneille voor het eerst met Thérèse kennis maakte,
raakte ook hij onder haar bekoring en zond haar
enkele sonnetten en stances, waarin hij onder meer
bekende:

Mon coeur à prendre est facile
Mes voeux sent des plus constants,
Mais c'est un meuble inutile,
Q'un galant de cinquante ans.
Corneille gaf dus toe, dat iemand op zijn leeftijd
geen ideaal minnaar voor zoon levenslustige actrice
kon zijn, al was zijn roem groot en zijn naam
geëerd. Toch volgde hij haar naar Parijs, waar het
gezelschap van Molière voor het hof zou optreden.
Hier leerde Thérèse den jeugdigen Racine kennen
en daar haar echtgenoot inmiddels gestorven was,
nam zij op Racine's aandringen een engagement
bij het „Hotel de Bourgogne" aan, waar zij in
zijn „Alexandre" debuteerde. Deze comédie
comédie was toen de algemeene benaming voor
een tooneelstuk, zoowel van komischen als ernstigen
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aard — had Racine ook aan het gezelschap van
Molière aangeboden, waardoor de beide tooneelschrijvers kwade vrienden werden.
Corneille zond aan Mlle du Parc het volgend
gedicht :
Vos regards ont p our ynoi toujours le n2érne charme,
M'offrent mémes périls, me donnent méme alarme,
Et je n'espérerais aucune guérison,
Si l'áge était chez vous mon seul contrepoison,
Mais grace au bonheur de m a triste avonture,
A peine ai-je loisir d y sentir sa blessure,
Grace a vingt amants dont chez vous on se rit,
Dès que votre oeil na y blesse, un autre oeil yn'y guérit.
Souffrez que je men jlatte et qu'à mon tour je cède
Au chagrinant rival qui comme eux vous obsède . . . .

Die „rival" was natuurlijk Racine. Was het door
haar rol van Axiane in „Alexandre," dat de dichter
het hart van de kokette Thérèse gestolen had of
gunde zij haar aanbidder niet aan haar kunstzusters ?
Hoe dan ook, haar creatie werd voor beiden een
groot succès en samen studeeren zij nu „Andromaque" in, dat in 1666 voor het eerst opgevoerd werd.
Lang zou zij haar succès niet beleven, want
reeds twee jaar later sterft zij plotseling. Lastertongen beweerden, dat Racine haar vergif had
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toegediend, omdat zij moeder moest worden. De
bekende gifmengster uit die dagen, La Voisin
door Victorien Sardou in zijn „Affaire des Poisons"
tot hoofdfiguur van zijn drama gemaakt, had die
praatjes de wereld ingestuurd. Overbodig te zeggen,
dat Racine daar part noch deel aan had.
Robinet, de uitgever van de „Gazette", dichtte
bij het overlijden van La Duparc de volgende regels
in zijn blad. Verheven poëze was het niet en
spotters noemden ze „du robinet láché", een
„loopend kraantje".

L'Hótel de Bourgogne est en deuil,
Depuis peu, voyant au cercueil,
Son Andromaque si brillante,
Si charmante, si triomphante,
Autrement la belle Duparc,
Pour qui l'amour tirait l'arc,
Sur les coeurs avec tornt d'adresse.
Clotho sans coeur et sans tendresse,
Nous a ravi cette beauté,
Dont chacun était enchanté .. .
Deze onverwachte dood komt een andere tooneelspeelster ten goede, La Champmeslé, die nu ook
haar plaats in Racine's hart inneemt. Zij debuteert
aan het „Hotel de Bourgogne" als Hermione in
dezelfde „Andromaque", waar Mile du Parc zoo
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in geschitterd had en welke rol zij overnam van
de actrice Mlle des Oeillets.
Marie Desmares was te Rouaan geboren. Haar
vader, magistraat aldaar, was achteruitgegaan in
zijn zaken en moest zijn dochter wel verlof geven
actrice te worden. Zij had daar haar zinnen op
gezet, omdat zij in kennis was gekomen met den
dichter-tooneelspeler Charles Chevillet, heer van
Champmeslé en beiden vertrokken na hun huwelijk
naar Parijs, waar zij omstreeks 1669 in den schouwburg „du Marais" debuteeren. Daar • zag Racine
haar spelen en het duurde niet lang, of hij werd
op haar verliefd. Zij werden het spoedig eens en
vóór haar, dóór haar, óm haar schreef hij achtereenvolgens die meesterlijke comédies, wier heldinnen
nog steeds door elke grootti tooneelspeelster bij
voorkeur vertolkt worden : „Bérénice", „Roxane",
„Monime", „Iphigénie" en „Phèdre", wier liefde
van alle tijdens is, omdat er nimmer een dichter
bestaan heeft, die het vrouwenhart beter wist te
doorgronden en de intieme gevoelens wist uit te
beelden dan Racine.
Mme de Sévigné schreef aan haar dochter over
La Champmeslé :
Zoo'n actrice heeft het tooneel nog nimmer aanschouwd. Niet om het stuk, doch alleen om haar
gaat men naar den schouwburg. In „Ariane" (een
tragedie van Thomas Corneille, den broeder van
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Pierre, in 1672 opgevoerd) weent men om de tranen
van La Champmeslé, niet om de tranen van Ariane.
In een anderen brief vindt men het volgende
over de opvoering van „Bajazet".
Racine schrijft zijn stukken voor La Champmeslé
en niet voor het nageslacht. Zoodra hij ouder zal
worden en zijn liefde voor haar afneemt, zal het
met zijn kunst gedaan zijn. Leve onze oude vriend
Corneille en laten we hem met Racine toch niet
in één adem noemen. Racine zal 't nooit verder
brengen dan Alexandre en Andromaque .... We
weten allen, dat Racine deze uitspraak van de beroemde „épistolière" schitterend gelogenstraft heeft.
Boileau, die niet zoo spoedig in dithyramben
verviel, heeft La Champmeslé aldus bezongen :

Jamais Iphigénie en Aulide immolée,
Ne couta tapt de pleurs a la Grèce assemblée,
Que dans l'heureux spectacle a nos yeux étalé,
En a fait sous son none verser la Champmeslé

De bekende woorden van koning Frans I „Femme
varie, bien fol est qui s'y fie" zijn ook op La
Champmeslé van toepassing.
Een ondeugende woordspelling uit die dagen op
haar veranderlijk karakter luidde aldus :
L'Amour pour Racine fut déraciné par le tonnerre."
Graaf de Clermont-Tonnerre stal haar hart en
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toen Racine dit ter oore kwam, was hij zoo woedend, dat hij niets meer van haar, noch van het
tooneel wilde weten en in de armen van zijn
vrouw Catharine Romanet, die nog nooit een
schouwburg bezocht had en zeer godvruchtig was
vergetelheid zocht.
Het volgende spotliedje deed toen de ronde :

A la plus tendre amour elle fut destinée
Qui grit asset longtemps Racine dans son coeur.
Mais par un insigne malheur
Un „tonnerre" est vena qui l'a „déracinée".
Racine had in zijn prille jeugd eveneens een
vrome opvoeding genoten, zoodat zijn terugkeer
naar den abdy van „Port-Royal" niet zoo heel
vreemd is. Terwille van Mme de Maintenon heeft
hij zich nog tweemaal aan het tooneel bezondigd.
Voor haar pupillen schreef hij de treurspelen „Esther"
en „Athalie'', doch dat zijn dan ook bijbelsche spelen.
De overlevering weet mede te deelen, dat Racine
zich zoo geheel en al aan zijn huiselijk geluk overgaf, dat hij den koning, die hem uitnoodigde ten
hove te blijven dineeren, antwoordde : Sire, hoezeer
ik deze hooge gunst op prijs weet te stellen, wensch
ik liever hiervoor te bedanken, daar mijn vrouw
vanmorgen een karper gekocht heeft en zij het zou
betreuren, wanneer ik niet mee aan tafel zat.
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Tegenover La Champmeslé heeft Racine zich
nimmer zoo oprecht getoond. Al had zij hem dan
ook meermalen bedrogen, toch verdiende zij niet
aan hem, dat hij bij haar overlijden zich in één
zijner brieven onverschillig en hard over haar uitliet, over haar, die dan toch zijn meesté treurspelen
ter overwinning had gevoerd.
Hoe gedroeg zich Champmeslé bij al deze minnarijen van zijn gevierde vrouw ? Als de meeste
„maris complaisants" uit dien tijd. Zij lieten Gods
water over Gods akker loopen en hielden hun oog
dicht, wanneer de wijn van den minnaar goed
smaakte. Hij was een trouw vriend van La Fontaine,
werkte samen met hem aan diens tooneelstuk „La
coupe enchantée" en dichtte zelf „Les Grisettes"
en „L'Heure du Berger". La Fontaine had evenmin onbaatzuchtig vriendschap met Champmeslé
gesloten. Zijn bekoorlijke vrouw wist daarover mee
te praten, toch bereikte de dichter zijn doel niet.
Wel was hij er vaak getuige van, dat Mlle Champmeslé zijn pikante verhalen in aristocratische kringen
ging voordragen en genoot hij van háár en van
zijn succes. Uit dank droeg hij zijn „Belphégor"
aan haar op.

De votre nova j'orne le frontispice,
Des derniers vers que ma Muse a polis.
Puisse le tout, o charmante Philis,
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Aller si loin que notre los 1) franc/zisse,
La nuit des Temps! Nous la saurons dompter,
Moi par écrire et voos par réciter
...

.

Na de verzen van Racine kr eeg zij de verzen
van Pradon en Lagrange-Chancel te vertolken.
Niettegenstaande hun geringe literaire waarde, behaalde zij er toch succes mee. In 1698, toen zij
haar einde voelde naderen en zij volgens de vrije
ideeën van haar laatsten minnaar, den markies en
dichter La Fare, den intimus van Mme de la Sablière, een vriendin van La Fontaine, zonder priester
en sacrament van het leven afscheid wilde nemen,
bekroop haar de angst en de vrees voor het hiernamaals. Een in allerijl ontboden geestelijke kon
haar nog juist bedienen, doch, als reeds verteld,
genade in de oogen van Racine vond zij niet meer
en vooral zijn zoon Louis Racine heeft zich zeer
ongunstig over haar uitgelaten. Zeker om de nagedachtenis van zijn vader te rehabiliteeren.

1) Van het Latijnsche woord taus, beteek.ent : lof.

MICHEL BARON. 1653-1729.
1729.

Michel Baron, de vriend en leerling van Molière,
was de zoon van André Boiron, leerhandelaar evenals zijn vader te Issoudun bij Bourges. Uit liefde
voor de schoonste actrice uit die da g en, liet hij
zijn eerzaam beroep in den steek en trad tot den
troep van het „Hotel de Bourgogne" toe. Een
tijdgenoot Tallemant des Réaux vertelt, dat Boiron
echter zoo jaloersch op zijn knappe vrouw was,
dat hij haar eens tusschen de koulissen een paar
oorvijgen gaf, omdat zij n.b. op het tooneel den
acteur Floridor met al te verliefde oogen had
aangekeken. Zoo dwaas en onverstandig zou
Molière nooit tegen zijn vrouw opgetreden zijn,
ofschoon hij van de knappe Armande Béjart
heel wat te verduren heeft gehad, en met een
variant den schilder Apelles na kon zeggen : „Leerhandelaar, had je liever bij je huiden gehouden
dan je op het tooneel te wagen", doch in dat
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geval was er ook geen tooneelspeler Baron geboren.
Jeanne Ausou of Auzoult was inderdaad zeer
schoon van uiterlijk, zoo zelfs, dat Lodewijk XIII
en zijn gemalin Anna van Oostenrijk, haar meermalen met haar echtgenoot aan het hof ontboden.
Een spotvogel schreef, dat haar schoonheid zoo
verblindde, dat de koningin slechts tegen haar hofdames te zeggen had : „Mijne dames, vandaag komt
„La Baron" hier voordragen" om zeker te zijn,
dat de meesten wegbleven, niet omdat zij zoo slecht
voordroeg, doch juist vanwege haar schoonheid.
De naamverwisseling van La Boiron in La Baron,
dat zooveel deftiger klonk, had de koning toegestaan
en pleit voor haar succes ten hove.
Corneille was ook bijzonder met haar ingenomen,
hetgeen nog al voor de hand ligt, wanneer men
bedenkt, dat „La Baron" tot de eerste „actrices"
dient gerekend te worden, die in het openbaar zijn
opgetreden. Tot nog toe waren vrouwenrollen maar
hoogst zelden door tooneelspeelsters bezet. De drie
bekende komieken Gaultier-Garguille, Gros-Guillaume en Turlupin zijn voor het eerst een enkele
maal met hun vrouwen voor het voetlicht verschenen,
toen zij van de „Marais" op verlangen van Lodewijk XIII tot den troep van het „Hotel de Bourgogne" waren overgegaan. Het volgend versje wijst
hierop :
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Gaultier, Guillaume et Turlupin,
Ignorants en grec et latin,
Brillèrent tous trois sur la scène,
Sans recourir au sexe féminin
Qu'ils disaient un peu trog malin .
Mais la mort en une semaine,
Pour venger son sexe mutin,
Fit et tous trois trouver leur fin.
Zelfs ten tijde van Molière werden de bejaarde
vrouwenrollen nog door mannen vertolkt, zooals
Mme Pernelle in de „Tartuffe", Mme de Sotenville
in „George Dandin", La Provencale Lucette in
„Monsieur de Pourceaugnac", Mme Jourdain in
„Le Bourgeois Gentilhomme" en Philaminte, de vrouw
van Chrysale in „Les femmes Savantes". Le sieur
Hubert was daarvoor steeds de aangewezen man.
La Baron schonk haar echtgenoot een vijftal
kinderen. Eén van hen werd de beroemde Michel
Baron, die vóór hij negen jaar oud was zijn beide
ouders moest missen. Zijn voogd trachtte zich al
heel spoedig van zijn pupil te ontdoen, wiens erfenis
hij onderwijl opgemaakt had, door hem af te staan
aan de actrice La , Raisin. Zij stond aan het hoofd
v a n een kindertooneelgezelschap „les petits comédiens du Dauphin" geheeten. Toen Baron zoowat
dertien jaar oud was, werd hij door Molière opgemerkt en getroffen door het spel en de knappe
i
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verschijning van onzen jeugdigen acteur werd
Molière zijn voorspraak bij den koning en wist hem
weldra aan zijn troep te verbinden. Hij nam Baron
onder zijn persoonlijke leiding en tusschen hem ontstond een innige vriendschap, die met de jaren toenam tot ergernis van Molière's vrouw Armande Béjart.
Haar jaloezie strekte zich zoover uit, dat ze op
een goeden dag tegen den jongen Baron hevig te
keer ging, daar zij zijn succès als Myrtil in „Mélicerte" niet verdragen kon en in haar opgewondenheid hem tenslotte een klap had gegeven.
Vernederd en gegriefd wilde Baron niet langer
bij zijn weldoener blijven, sloot zich weer bij het
troepje van La Raisin aan en bleef een jaar of
vier in de provincie spelen. Ten slotte werd het
verlangen naar Molière hem echter te sterk. Hij
verzocht of hij weer terug mocht komen en zijn
oude leermeester ontving hem met open armen.
In 1670 treedt Baron opnieuw te Parijs in den
schouwburg „du Palais-Royal" op. Hij debuteert
daar in de rol van Antiochus in „Bérénice" van
Corneille, die tegelijk met dezelfde tragedie van
Racine werd opgevoerd. Vooral echter als Amor
in „Psyche", welk gelegenheidsstuk in den karnaval-tijd van 1671 op last van den koning in veertien
dagen gereed moest zijn en waaraan Molière, Corneille en Quinault samenwerkten, heeft Baron groot
succès gehad.
Galerij
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In een pamflet, getiteld „La fameuse comédienne"
wordt Mlle Molière, die voor Psyché optrad, ten
laste gelegd, dat zij tegenover Baron zich nu geheel
anders gedroeg. Niet langer naijverig op zijn succès
maar op zijn buitenkansjes bij adellijke dames,
wilde zij hem nu ook aan haar voeten zien. Dat Baron
bezweken is, pleit niet voor zijn karakter, temeer daar
Molière zich juist met zijn vrouw verzoend had.
Maurice Donnay, wiens tooneelspel in verzen „Le
Ménage de Moliére" het vorige seizoen in het
„Théátre Franpais" is opgevoerd, toont in het vijfde
tableau aan, op welke manier Molière deze liaison
tusschen zijn vrouw en Baron ontdekt en laat
Armande bovendien de galante declaratie van den
ouden Corneille aanhooren.
Lang heeft de verhouding tusschen Baron en
Mlle Molière niet geduurd, maar dat Molière het
zich aangetrokken heeft, staat als een paal boven
water. Twee jaren later stierf hij en nu gaat Baron
tot het gezelschap van het Hotel de Bourgogne
over, om in 1675 te trouwen met Charlotte Lenoir
de la Thorillière, dochter van den acteur van dien
naam, verbonden aan den troep van Molière.
Baron was langzamerhand de meest gevierde
acteur van Parijs geworden en dat wel hoofdzakelijk
door zijn veelbesproken avonturen met de aristocratie en de hovelingen te Versailles.
Ook schreef hij evenals zijn leermeester een
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groot aantal blijspelen, die tegenwoordig vrijwel
vergeten zijn, doch waarvan zijn „L'Homme à bonnes
fortunes", dat in 1686 in het Théáter Franpais
werd opgevoerd, toen een kolossaal succès verwierf.
Hierin beschreef hij in hoofdzaak zijn eigen galante
avonturen, die voor de buitenkansjes van „Don
Juan" niet behoefden onder te doen. Overal gevoelde hij zich thuis en gedroeg zich trotsch, vrijpostig, al naar het hem in zijn kraam te pas kwam.
Zijn hooge dunk van zichzelf redde hem uit de
moeilijkste situaties, want den brutalen behoort nu
eenmaal de helft van de wereld. Toch moest hij
meer dan eens voor zijn hoogmoed boeten. Zoo
wordt verteld, dat toen zijn koetsier en lakei met
het dienstpersoneel van een hem bevriend edelman
ruzie kregen en er slagen vielen, hij met opgestoken
zeil zich bij zijn vriend ging beklagen.
„Wel, mijn waarde Baron, moet je mij dat verwijten ! Wat doe jij er ook een palfrenier en
lakei op na te houden t
Die zelfoverschatting van Baron werd door Lodewijk XIV nog in de hand gewerkt. Terwijl Molière
van den koning slechts een duizend francs subsidie
ontving, kreeg Baron het drievoudige bedrag uitbetaald. Ook hierover is een anecdote in omloop.
Men vertelde, dat Baron op het punt stond de
som te weigeren, omdat een begeleidend schrijven
vermeldde : Betaald aan genoemden Boyron, bij-
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genaamd Baron, tooneelspeler aan mijn schouwburg,
de somma van 3000 livres". Hij bedacht zich echter
nog tijdig en als een „grand seigneur", die niet
leest, wat hij teelcent, streek hij het bedrag op en
zei lachend : „Juist genoeg om mijn speelschuld te
voldoen".
Op dit feit maakte Le Sage, dj. e geen vriend
van Baron was, waarschijnlijk een toespeling, toen
hij hem smalend voor „histrion honoraire" uitmaakte. Racine liet zich evenmin door den hoogmoed
van Baron intimideeren. Toen hij één zijner treurspelen met het oog op de bezetting aan de artiesten
van het „Théátre Francais" voorlas en Baron, die
Molière's plaats hier meende ingenomen te hebben,
daarop aanmerkingen maakte, antwoordde Racine
kalm :
„Ik heb u wel hier ontboden om uw rol in
ontvangst te nemen, doch niet om mij van raad
te dienen".
Toch vond hij het verstandig een pleister op
Barons gekwetste ijdelheid te leggen. Allen overigen
artiesten speelde hij hun rollen voor, alleen tot
Baron zei hij :
„U laat ik aan u zelf over. U hebt mijn lessen
niet noodig". Baron was dan ook inderdaad een
groot tooneelspeler. Voornaam en beschikkend over
een krachtige stem, liet hij nooit na grooten indruk
te maken, daarbij had zijn spel iets rustigs en ge-
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tuigde van fijn begrip en goeden smaak. Toen hij
na een dertig-jarige afwezigheid wederom de planken
betrad stak hij boven zijn omgeving zoowel in
treurspel als komedie verre uit. Geen wonder
trouwens, wanneer men bedenkt, dat hij nààst
Molière tooneel had gespeeld. Doch het merkwaardigste in zijn tooneelcarrière is wel het feit,
dat hij dertig jaar lang niet optrad en bij zijn
weder verschijnen dezelfde bewondering opwekte
als weleer. Waarom hij midden in zijn volle glorie
het „Théátre Franpais" vaarwel zei ? Deze vraag
valt nog al licht te beantwoorden. Hij verbeeldde
zich, zooals elk eminent acteur die gedachte bij
zich ronddraagt, de aangewezen persoon te zijn
voor „directeur". Lagrange, Molière's opvolger,
was echter niet van zins ten behoeve van Baron
de leiding uit handen te geven en liet Baron in
1691 kalm heengaan.
Baron meende, dat men nu wel de deuren
kon sluiten, want zijn ijdelheid, als meer gezegd,
kende geen grenzen. Had hij niet uitgeroepen
Sedert Quintus Roscius den leermeester van
Cicero heeft het tooneel geen beter acteur
aanschouwd dan Michel Baron. Elke eeuw bezit
zijn „Julius Caesar", maar er zijn twee duizend
jaar noodig om een Baron voort te brengen. De
Troye, die zijn beeltenis geschilderd heeft, zinspeelde
hierop, toen hij als onderschrift dichtte :
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Euripide et Sophocle en France
Avaient l'un et l'autre un rival
Sans Baron, dont ici l' on voit la ressemblance
Roscius restait sans egal.
Le Sage heeft die verregaande zelfverheerlijking
van Baron in zijn roman „Le Diable Boiteux"

scherp gegeeseld. Hij had tijdens de opvoeringen
van zijn „Crispin" en zijn „Turcaret" de artiesten
van de „Francais" beter leeren kennen dan hem
lief was en daarom schreef hij dan ook over Baron.
Hij is zoozeer met zichzelf ingenomen, dat hij
niemand boven zich kan dulden. Hij meent, wanneer
eenmaal zijn stervensuur slaat, dat de Goden van
den Olympus in verlegenheid zullen zitten, wat zij
met een persoonlijkheid als de zijne moeten aanvangen. Hij hoort Mercurius den Goden reeds
voorstellen om hein, die zoo vaak de eer had
Jupiter en andere Onsterfelijken op de planken
uit te beelden, niet het gewone lot van zijn medemenschen te laten deelen, doch hem liever in hun
kring op te nemen. Doch wat deed Jupiter
Hij veranderde Baron tot zijn straf in een tooneeldecor en alle Goden en Godinnen amuseerden zich
kostelijk bij zulk een welverdiende metamorphose.
Tegenover den spot van een Le Sage, die voortging Baron in zijn „Gil Blas" met hoonende scherts
te vervolgen, staan de lofwaardige oordeelvellingen
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van Collé en van Marmontel. Had Baron niet door
zijn natuurlijke zeggen de eentonigheid van de alexandrijnen schitterend weten te vermijden en den
declamatiegalm van het tooneel gebannen ? De indruk, dien hij nog steeds op het publiek uitoefende,
was zoo groot, dat redenaars van beroep, zoowel
van kansel als van tribune bij Baron in de leer
gingen. De bekende pater jezuit Le Père de la
Rue sloeg dan ook geen voorstelling over, wanneer
Baron optrad. Zijn triumfen bleven zijn oude rollen
van Molière, Racine en Corneille en de tijdgenooten
van den Regent kregen, dank zij Baron een even
goeden „Alceste" en „Arnolphe" of tragischen
held te aanschouwen als hun ouders onder Lodewijk XIV.
Een nieuw créatie aan het „Théatre Francais"
van Baron werd zijn Assuérus in „Esther" van
Racine. Nadat dit bijbelsche drama eerst door de
pupillen van Mme de Maintenon te Saint-Cyr was
vertoond, kwam het in 1721 op het repertoire van
de „Comédie Francaise". Naast Baron speelden
hierin de acteurs Legrand en Quinault-Dufresne
en Mlles Duclos en Lecouvreur.
In 1716 was Baron te Versailles in het tweede
bijbelsch treurspel van Racine opgetreden „Athalie", waarin hij den hoogepriester Joad creëerde.
Trouwens alle tooneelschrijvers vanaf Molière tot
Marivaux De la Motte, Pradon, Campistron,
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Voltaire, Crébillon
vonden in Baron hun eerste
rol en kranigsten vertolker.
Behalve evenwel als acteur zou zijn naam —
afgezien van zijn mondaine populariteit ten
eeuwigen dage bekend blijven, als de schrijver van
L'homme à bonnes fortunes" en van „Andrienne",
dat hij naar Terentius bewerkte.
Tenslotte maakte ook Baron met de ondankbaarheid van het publiek kennis. Bij gelegenheid van
een opvoering van den „Cid", waarin hij als Rodrigue optrad, begon de parterre bij de volgende
regels luidkeels te lachen :

Je suis jeune, it est vrai, mais aux dynes Bien nées
La valeur n' attend pas le nombre des années
...

.

Nu, jong was Baron dan ook niet meer, al klonk
zijn stem nog krachtig en al wist hij door allerlei
kunstmiddelen de illusie der jeugd op te wekken.
Zijn gewrichten begonnen hem hun dienst te weigeren en toen hij in deze zelfde tragedie voor
„Chimène" op de knieën was gevallen, moesten
er twee tooneelknechten toeschieten om hem weer
op te helpen.
Dit voorval waarschuwde hem evenwel niet. In
„Britannicus" wilde hij zijn vroegere rol blijven
spelen. Het publiek dacht er anders over. Den
zeventienjarigen zoon van keizer Claudius door
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een ouden acteur van bij de zeventig te zien uitbeelden, wekte hun lachlust dermate op, dat de
voorstelling onderbroken moest worden.
Baron liet zich echter niet uit het veld slaan,
liep naar voren, kruiste zijn armen en na 't publiek
onverschrokken aangekeken te hebben, riep hij verontwaardigd uit : „Stilte, ondankbaar publiek, dat
ik heb opgevoed !" Hij kreeg zijn zin en speelde
zijn rol ten einde.
In de laatste jaren van zijn leven liet echter zijn
stem hem ook in den steek. Hij had dikwijls zware
aanvallen van asthma te verduren en die sloopten
zijn gezondheid. Op zijn sterfbed ontving hij
de sacramenten en werd in parochie-kerk Saint
Benoist te Parijs begraven. De dichter Jean-Baptiste
Rousseau wijdde aan hem het volgend vierregelig
versje :

Du' vrai, du pathétique it a fixé le ton ;
De son art enchanteur l' illusion divine
Prétait un nouveau charme aux beautés de Racine
Un voile aux defauts de Pradon.

ADRIENNE LECOUVREUR.
1692 1730.

Zoowel Rachel als Sarah Bernhardt, om slechts
twee der grootsten te noemen, hebben zich tot
Adrienne Lecouvreur aangetrokken gevoeld, hun
naam met den haren vereenigd en dat wel in de
eerste plaats, wijl Adrienne in het oog van een
„actrice" is, wat de bekoring uitmaakt van een Manon,
een Marguérite voor een „courtisane" ... het ideaal
van liefdeleed, onbaatzuchtig, doch verkeerd begrepen en met opzet verheerlijkt.
Men mag echter geen oogenblik vergeten, dat
we hier een tooneelspeelster uit het begin der
achttiende eeuw gaan beschrijven, wier leven als
dat van velen harer collega's en tijdgenooten, één
aanéénschakeling van de onwaarschijnlijkste gebeurtenissen bevat, romantischer dan de meest avontuurlijke roman. Na de gehuichelde vroomheid van het
hof, toen Mme de Maintenon het gezag in handen
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had, de natuurlijke reactie, zich uitend in een toomebooze losbandigheid en jacht naar zingenot, waarvan de Regent met zijn talrijke maitressen het
voorbeeld gaf. Het systeem van Law, die door
Philip van Orleans tot controleur der financiën werd
benoemd, riep een ongekende weelde in het leven,
die den één aan een koninklijk fortuin hielp, den
ander straat-arm maakte.
Een prinses van den bloede, hertogin van Berry,
Philips dochter, gedraagt zich als een courtisane en
haar buitensporigheden worden met den mantel der
liefde bedekt. De nachtfeesten in de Opera en PalaisRoyal ontaarden in bachanaliën, die elke beschrijving te boven gaan.
Aan een hemelsch paradijs werd geen geloof meer
geslagen, men leefde slechts voor het aardsche en
de eenige ketenen, die de grooten der werrld nog
kenden, zijn uit rozen gevlochten, rozen, waarin
een adder zich schuil houdt.
In zulk een omgeving leeft Adrienne Lecouvreur.
Zij troont er als de koningin van het Treurspel,
aangebeden door den machtigsten krijgsman en den
grootsten wijsgeer van dien tijd, Maurits van Saksen
en Voltaire.
Langs welke paden heeft zij zoo'n hoogte weten
te bereiken ? Zeker niet langs wegen van geleidelijkheid. Leest maar. In het land van Champagne
slentert barrevoets en met de haren in den wind,
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het oudste dochtertje van een armen hoedenmaker,
die geen geld heeft om zijn kinderen naar school
te zenden en die door schulden vervolgd de wijk
neemt naar Parijs, waar hij een zolderkamertje betrekt in de buurt van de Comédie Francaise, Rue
des Fossés-Saint-Germain-des-Prés.
Adrienne was toen juist tien jaar, goed ontwikkeld voor haar leeftijd
wat zij wist, had zij zichmet een lief gezichtje en zulke mooie
zelf geleerd
haren, dat menig voorbijganger stil hield om haar
na te zien of haar te complimenteeren. Daar zij
in haar dorp reeds elk reizend tooneelgezelschap een
eindweegs vergezelde, trok de nabijheid van het groote
tooneel der hoofdstad haar onweerstaanbaar aan.
Menige voorstelling weet zij bij te wonen en het
meest van alle boeit haar Corneille's „Polyeucte",
om die verheven rol van Pauline. Die rol te spelen
wordt haar lievelingsdroom. Met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt vormt zij een clubje, een
rijk familielid van één van haar kennisjes stelt een
zaal van haar woning tot hun beschikking, noodigt
belangstellenden uit en deze kleine tooneelartisten,
doch vooral de dertienjarige „Pauline" hebben een
succès van belang. Dit succès wordt steeds grooter,
zoo zelfs, dat de artiesten van de „Comédie" hun
privilege doen gelden en verbieden, dat deze kindertroep met spelen voortgaat.
Toch werpt dit kleingeestig verbod voor Adrienne

FRANSCHE TOONEELSPELERS.

45

voordeel af. De acteur Legrand heeft haar natuurlijk talent opgemerkt, hij neemt haar in bescherming,
belast zich met haar opvoeding haar arme vader
toonde toen reeds sporen van krankzinnigheid
en weet haar een engagement te Rijssel te bezorgen.
Zij debuteert op schitterende wijze, doch haar lot
is lange na niet benijdenswaard. Behalve de zorg
voor haar armen vader, haar moeder en jonger
zusje en voor haar eigen twee dochtertjes, heeft
zij bovendien met de afgunst harer collega's te
kampen, zoowel te Luneville als te Straatsburg,
waar zij achtereenvolgens optreedt.
In 1717 breekt eindelijk een betere tijd voor haar
aan, dat is het jaar van haar engagement aan de
Comédie Francaise, waar zij debuteert in „Electre"
en „George Dandin", weldra gevolgd door haar
debuut als Monime in „Mithridate" van Racine en
in diens „Bérénice."
Het natuurlijk, eenvoudige in haar talent stak
zoo sterk af bij haar omgeving, waar toch sommiteiten als Mlle Champmeslé en Mlle Duclos schitterden, doch wier stijf gebarenspel en declamatietoon
elke oorspronkelijke uiting smoorden, dat haar optreden al spoedig als iets bijzonders, iets buitengewoons voor dien tijd van traditie beschouwd en
bewonderd werd, evenals dit met Baron het geval was.
Alexandre Dumas beweert, dat zij tot die zeldzame artiesten behoorde, die de verzen van het
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treurspel eenvoudig sprak en afbrak waar zij dit
noodig oordeelde, zonder ooit de harmonie van het
vers te schaden.
De rollen waarin hartstocht de boventoon voerde,
waren haar het meest geliefd. Jokaste, Athalie,
Hermione (Adromaque), Roxane (Bajazet), Emilie
(Cinna), Cornélie (La Mort de Pompée), kortom
„le grand répertoire des femmes passionnées."
Verder trad zij op in stukken van Voltaire en
Piron.
Wanneer zij de planken betrad, was zij terstond
de persoon, die zij zijn moest, haar gemoed zocht
dat der toeschouwers, het werd een spel van hart
tot hart en men onderging mèt haar, vreugde en
smart, lijden en triomfeeren, haat en liefde. Haar
oogen konden vaak zingen als een symphonie, zooals
Arsène Houssaye dichterlijk uitdrukt. Wanneer z' i
sprak van de stormen, die haar gevoel opzweepten,
geloofde men haar terstond, men wist, .dat zij de
liefde geleerd had, al liefhebbend. Wanneer zij
weende, werden aller oogen vochtig, want 't waren
echte tranen, die zij schreide.
Molière niet meegeteld, waren Adrienne en
acteur Baron de eersten, die in hooge kringen werden
geduld. Molière was nu eenmaal de gunsteling des
konings en toen de edellieden eens weigerden met
hem aan één tafel te zitten, sprak Lodewijk XIV,
de partij voor zijn „valet de chambre" opnemend :
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„Wel aan philosoof, laat mij de eer hebben met u
te dineeren." Men heeft dit echter ook tegengesproken.
Baron, die zich met Molière gelijk stelde, toen
Molière niet langer tot de levenden behoorde, voelde
zich aan het hof evengoed thuis als op de planken.
Waarom ook niet, sprak hij openlijk. Het ontbreekt
mij nog aan geest, noch aan geld, noch aan goede
manieren en mijn gewoonte vorsten voor te stellen,
geeft mij het gevoel hun gelijke te zijn .... vooral
wanneer mijn beurs goed voorzien is. Zoo gebeurde

het dan ook, dat hij ongegeneerd zich aan de speeltafel neerzette, waar de prins de Conti, een familielid der Bourbons, bank hield en een handvol goud
voor zich neerleggend, tot hem zei : „Honderd louis
tegen den prins. --- Aangenomen Britannicus, antwoordde zijn hoogheid lachend.
Een brief 1) van Mlle Lecouvreur, die bewaard is
gebleven, toont aan, dat Adrienne zich minder onder
die hertoginnen en prinsessen thuis voelde. Zij
scheen bij elk woord, dat zij sprak excuus te vragen
voor haar genie aan die opgeprikte hofdames, die
slechts uit nieuwsgierigheid zich met haar inlieten.
Alleen bij de gravin de Lambert en de hertogin
de Parny voelde zij zich meer op haar gemak. Zij
1) Georges Monval, archivaris aan het Théáter Francais
heeft in 1892 haar gezamenlijke brieven gepubliceerd,
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waren trouwens beiden geletterde vrouwen, die haar
kunst konden waardeeren. Bij de heeren viel zij
van zelf in den smaak, daar behoefde zij zich geen
moeite voor te geven, bij de dames gelukte haar
dit nooit. Men bezocht haar en ontving haar, zooals
men dat vroeger Ninon de Lenclos gedaan had,
omdat zij haar gasten niet in opspraak bracht,
omdat haar zeden niet stuitend waren en zij in de
keus harer minnaars een zekere distinctie wist te
bewaren, die men haar benijdde. Zij zondigde alleen
met 't hart, nooit uitsluitend uit hartstocht en wie
met haar omging, toonde zij in de eerste plaats
trouwe vriendschap.
Daar bij deze tooneelspeelster haar intiem leven
zoo direct in verband staat met haar kunst, moeten
wij ditmaal den sluier wel eenigszins oplichten, niet
uit onbescheidenheid of verboden nieuwsgierigheid,
maar omdat het bijna historisch is geworden.
Haar eerste minnaar was haar leermeester Legrand, hem volgde de chevalier de Rohan op.
Tegelijkertijd leerde zij den jeugdigen Voltaire
kennen als „auteur" en „amant". Lord Peterborough
wilde haar daarna de zijne noemen, totdat de
Maarschalk van Saksen haar alles werd, méér dan
haar leven. Zij had een dochtertje van haar eersten
echtgenoot en één van haar tweeden, en misschien
nog meer kinderen, zooals later uitgekomen is, met
den wiskundige Francceur.

ADRIENNE LECOUVREUR

als Cornélie in «La Mort de Pompée».

Naar een schilderij van Charles Coypel geetst
door Pierre Drevet.
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Arsène Houssaye, door zijn studie van de achttiende eeuw met het leven dier artiesten vertrouwd,
vertelt, dat Adrienne haar grooten rijkdom nu juist
niet alleen aan haar kunst te danken had. Een
oude fabel vertelt, dat Jupiter aan Amor den raad
gaf, toen hij zijn pijlen verschoten had : „Wanneer
je de vrouwen wilt verblinden en je koker is leeg,
strooi haar dan het goudpoeder in de oogen, dat
op den bodem is blijven liggen".
Voor dit poeder is Mlle Lecouvreur dan ook
meermalen bezweken en zij kon het Marion de
Lorme nazeggen : „Ik neem als ik niets te geven
heb". Dat wil zeggen, als zij slechts het masker
der liefde kon schenken, dat bij haar toch steeds
een bekoorlijk maker bleef. Dit ondervond Lord
Peterborough, want haar hart was elders, als hij
haar bezocht.
Maurits van Saksen is nooit om zijn geld bemind
geweest. Integendeel ! Toch heeft er zelden een
jaloerscher minnaar bestaan dan deze beroemde
maarschalk. Als hij zich bedrogen waande, bewoog
hij hemel en aarde en als hij zijn gemoed dan goed
gelucht had, sloot hij de ontrouwe in zijn armen.
Zijn jaloezie moest eerst zijn hartstocht prikkelen.
Op een avond, dat hij zich vroegtijdig naar
Versailles moest begeven en wederom achterdochtig
was tijdens zijn afwezigheid bedrogen te zullen
worden, protesteerde Adrienne met zulk een kracht,
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dat hij haar nu dubbel wantrouwde. Toen hij heenging, sloot hij de deur van haar kamer, trok een
haar uit zijn pruik, bevestigde die met was vóór
het sleutelgat, als zegel van haar trouwbelofte.
Jaloerschen zijn als dieven, op alles bedacht en
van alles voorzien. Zoo droeg de maarschalk steeds
een balletje was bij zich.
Bij zijn terugkomst was de haar gebroken. Als
een stormwind valt hij haar kamer binnen.
„Je hebt me toch bedrogen !"
Als eenig antwoord brak Adrienne in een onbedaarlijke lachbui uit.
„Lach niet, of ik verlaat je voor goed !
„En als ik je nu eens aan je woord hield?
Deze vraag kwam er schaterlachend bij haar uit.
Dan met een plotselinge overgang, waarbij haar
tooneelspeelsterstalent even om een hoek kwam
kijken, woedend :
„Van nu af verbied ik je, versta me goed, me
weer in mijn nachtrust te komen storen. Ik wil je
hier niet meer zien, begrepen !"
De held, die iedereen deed beven, beefde nu
op zijn beurt.
Het vervolg van de „Gebroken Haar", spel voor
twee personen, desnoods voor drie, laat ik aan de
fantasie mijner lezers over.
Van zijn kant bleef de maarschalk nooit in
gebreke Adrienne te bedriegen, wanneer de gelegen-
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held zich voordeed, goedschiks of kwaadschiks en
de grootti krijgsheld speelde dan niet altijd de
fraaiste rol. Voor hem verkocht Adrienne haar
diamanten en met de 40.000 livres, die ze opbrachten,
stelde zij hem in de gelegenheid soldaten te werven
om zijn hertogdom van Koerland terug te winnen.
Dat hij met tegenspoed te kampen had, was niet
haar schuld, doch nog minder, dat hij haar uit
dank na een tweejarige afwezigheid, met de hertogin
van Bouillon bedroog.
,htend sprak zij tot haar vriend d'Argental :
,, D t 1_eb je er van, als je de liefde der mannen
betaalt, ze bedriegen je als vrouwen". De eeuwige
.. oercle vicieux de l' amour" .
Van dit voorval hebben zoowel Scribe en Legouvé in 1847, als Sarah Bernhardt in 1907 een
drama gefantaseerd, waarin de overlevering van
het vergif, dat de hertogin van Bouillon haar mededingster zon hebben laten toedienen, een groote
rol speelt. Hoogstwaarschijnlijk heeft een te groote
dosis ipecacuana, een soort braakmiddel, haar door
haar geneesheer voorgeschreven, haar dood ten
gevolge gehad. Bij de lijkschouwing bleken haar
ingewanden verkankerd te zijn. Zij stierf in de
armen van Voltaire, haar oogen gericht op de buste
van haar geliefden Maurice.
Na haar dood gebeurde hetzelfde, wat later
Voltaire geweigerd werd : „een eervolle begrafenis".
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Zij, die meer dan een vermogen aan de armen
tijdens haar leven geschonken had, moch niet in
gewijde aarde rusten. Om één uur in den nacht
brachten een paar mannen haar kist naar de Seine
cn begroeven haar daar in stilte op den hoek van
de Rue de Bourgogne, waar nu de Grieksche tempel
van het „Corps législatif" staat, het Palais-Bourbon.
Voltaire, die haar steeds bewonderd had èn als
kunstenares èn als vriendin, en die zulk een onrecht niet kon dulden, vooral niet, wanneer de
kerk er de hand in had, schreef voor haar eenige
versregels, gevoelig en scherp. Hij hekelde daarin
de ondankbaarheid der Parijzenaars en wees er
op, hoe men in Engeland zijn artiesten beter wist
te eeren.

. . . . Et l'adorable Lecouvreur
A qui j'ai fermi la paupière
1V'a pas eu mime la faveur
De deux cierges et d'une bière.
Et l'on porta pat charité
Ce corps, autrefois si vanté
Dans un vieux fiacre eynpaqueté
Vers le bord de notre rivière.
Vier dagen na haar overlijden, den 24sten Maart
1730, werd door Grandval in het Théáter Franpais
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een lijkrede gehouden, door Voltaire hem in den
mond gegeven.
„Mijne heeren, ik voel door uw innig deelnemen,
hoe diep u deze onvergetelijke actrice betreurt. Zij,
die het eerst de kunst verstond tot het hart te
spreken en gevoel en waarheid te leggen, daar,
waar anderen tot nog toe gegalm en onnatuur ten
beste gaven ; zij wist tevens aan haar heldinnen
een verhevenheid en ziel te geven, zooals u die van
haar verwachten mocht. Zij was u allen waardig,
mijne heeren, en velen, die nu naar mij luisteren,
waren persoonlijk met haar bevriend. Zij weten,
hoezeer zij een sieraad was in gezelschap en op
de planken. Zij, die haar slechts als tooneelspeelster
bewonderden, kunnen, naar de hoogte, die zij in
haar kunst bereikt heeft, oordeelen, dat zij niet
alleen veel geest bezat, maar bovendien verstond
haar geest aangenaam te doen zijn".
De portretten, die haar tijdgenooten van haar
gemaakt hebben, zijn helaas alle spoorloos verdwenen,
slechts enkele gravures naar de schilderijen van
Coypel en Fontaine zijn bewaard gebleven. Vier
jaar vóór haar dood, dus op drie-en-dertig jarigen
leeftijd, schilderde Charles Coypel haar in de rol
van Cornélie in Corneille's „Mort de Pompée." Het
is een portret vol droeve uitdrukking, de oogen
ten hemel geslagen, in haar handen de doodenurn
of lijkbus. Van dit schilderij heeft Pierre Drevet
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een ets gemaakt. Adrienne zelf was steeds vol
levensvreugd, de gelijkenis is dus niet groot.
Als onderschrift draagt het dit vierregelig vers :

C'est peu de voir ici pour attendrir vos coeurs,
Les cendres de Pompée et Cornélie en pleurs.
Reconnaissez, pleuren cette Actrice admirable,
Qui n'eut point de model' et fut inimitable.

MARIE DUMESNII,. 1713-1803.

Marie Franwoise Marchand, bijgenaamd Dumesnil
is uit louter roeping tooneelspeelster geworden, want
noch haar ouders, noch invloedrijke kennissen hadden
haar pad gebaand en konden haar voorspraak bij
de één of andere directie zijn. Haar gevoelige natuur
haar machtig temperement hadden haar, als jong
meisje den weg gewezen, waar zij slagen moest.
Zoodra zij er kans toe zag, bood zij haar diensten
een reizend gezelschap aan en zonder de minste
voorbereiding leerde zij de rollen, die men haar
gaf. Het duurde niet lang, of haar ingeboren gaven
kwamen schitterend voor den dag en na een jaar
of drie in de provincie gespeeld te hebben, voornamelijk te Straatsburg en te Compiègne, wordt
zij door het „ThéAter Franpais" geëngageerd, waar
zij in 1737 debuteert als Clytemnestre in „Iphigénie
en Aulide". Haar dichterlijk aangelegde bewonderaars bezongen dit debuut te Parijs in allerlei
vormen, en de Boissy schreef over haar :
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Dans son brillant essai qu'applaudit tout Paris
Le supréme talent se développe en elle
Et, prenant un essor dont les yeux sopt surpris
Elle ne suit personne et promet un modèle.

Juist dit persoonlijke in haar talent veroorzaakte
een machtigen indruk bij den toeschouwer. Zij
doorleefde op hààr manier die tragische vrouwenrollen van Corneille en Racine en toonde zich
daarin veel menschelijker en natuurlijker dan men
gewoon was deze rollen uitgebeeld te zien tot
groote ergernis van Mlle Clairon, die voor haar
eigen succèss begon te vreezen en wel inzag, dat
haar temperament voor dat van Marie Dumesnil
moest onderdoen. Van wege dezen bijval werd La
Dumesnil bij uitzondering nog in het zelfde jaar
van haar debuut tot „sociétaire" aangesteld en
dit succès werd nog vergroot, toen zij ook als
„Phèdre" en Agrippine in „Britannicus" optrad.
Ook speelde zij voor Elisabeth in „De Graaf van
Essex" en men vertelt, dat bij een opvoering van
„Rodogune", een oud militair, die op het tooneel
dienst deed, zóó onder den indruk van Dumesnils
spel kwam, dat hij haar uitbarsting in de rol van
Cléopátre voor ernst opnam en haar uit ergernis
over haar godslastering een flinken duw in den
rug gaf. Deze stomp deed Dumesnil nog meer
pleizier dan het luidst applaus. Zij kon niet nalaten,
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den naieven toeschouwer er voor te bedanken. Ook
Voltaire is aan Dumesnil veel verschuldigd, voornamelijk door haar créatie van „Mérope" ir. 1743.
Een anecdote is hierover in omloop gebleven.
Hij vond namelijk bij de repetities, dat zij in de
scène met Polyphonte geen kracht genoeg aan
den dag legde. Mlle Dumesnil hierover verwonderd,
vroeg den auteur :
„Moet men dan van den duivel bezeten zijn
avoir le diable au corps om deze scène te
spelen ?"
„Zeer zekert Door den duivel moeten allen
bezeten zijn, die in de kunst willen uitblinken".
Deze woorden van Voltaire zijn later meermalen
aangehaald.
Iets geheel afwijkends van de traditie heeft
Marie Dumesnil in deze rol vertoond, hetgeen bij
sommigen een ware ergernis veroorzaakte. Tot nog
toe was men gewoon in het treurspel met afgemeten
passen over het tooneel te loopen, elke bruuske
beweging, zelfs bij de heftigste momenten was uit
den booze en onfraai. Dumesnil heeft met die
dwaze mode willen breken.
In het tweede tafreel van het vierde bedrijf,
waar Polyphonte order geeft Egistheus te dooden,
slaakt Mérope een kreet en bekende hierdoor zijn
moeder te zijn. Met één sprong plaatste zij zich
tussschen de soldaten en hun slachtoffer. Een applaus
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waaraan geen eind scheen te zullen komen, volgde
op deze spontane uiting van angst. Fréron, de
bekende tegenstander van Voltaire veroordeelde
dit spel als zijnde in strijd met de waardigheid
van het tooneel en schreef: „Mlle Dumesnil avait
couru sur la scène " Het publiek stoorde
zich daar evenwel niet aan, het had genoten, en
gaf de actrice schoon gelijk en Voltaire betuigde
haar openlijk zijn dank, want zij had zijn tragedie
aan belang doen winnen.
Overigens was Voltaire maar zelden op de hand
van haar, die hij om haar groot talent niet weinig
achtte en trok Mlle Clairon merkbaar vóór. Waarom
hij dit deed ? Eenvoudig omdat Mlle Clairon grooten
invoed had en lastig van humeur was en Mlle
Dumesnil daarentegen de goedheid en toegevendheid
in eigen persoon, die zijn kritieken geduldig aan
hoorde, zonder het hem verder moeilijk te maken.
De naijver tusschen beide actrices werd bij den
dag grooter en Mlle Clairon bespotte en belasterde
haar collega, wanneer zij -er maar kans toe zag.
De kans was niet groot, want Mlle Dumesnil leefde
zeer eenvoudig, terwijl het privé leven van Mlle
Clairon daarentegen lang niet vlekkeloos te noemen
viel. Dit hinderde haar natuurlijk dubbel, want
Mlle Dumesnil liet haar kalm begaan, hetgeen
goed beschouwd niet eens zoo onverstandig van
haar was. De lasterpraatjes tegenspreken, zou maar
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voedsel aan deze geven en dat verkoos zij niet.
Wat Mlle Dumesnil ernstiger griefde was de
ondankbaarheid en het stelselmatig bevoordeelen
en vèèrtrekken van La Clairon door schrijvers, tot
wier succès zij zelf zooveel bijgedragen had.
Hoewel zij in 1743 als „Sémiramis" zulke triumfen
gevierd had, zoodat men van haar zei :

Quand Dumesnil vient sur la scène
Au gré des connaisseurs parfaits
On croit entendre Melpomène
Réciter les vers qu'elle a faits.
zag zij zich langzamerhand toch alle eerste rollen
ontgaan, omdat Mlle Clairon door haar meer bestudeerd spel en door haar talrijke vrienden als
een ware despoot aan het Théater Francais de
lakens scheen uit te deelen en bovendien het er
op toelegde haar den pas af te snijden. Zelfs na
haar eigendunkelijk heengaan in 1766, toen bij de
voorstelling van „Le siège de Calais" Mlle Clairon
niet langer verkoos deel uit te maken van het
gezelschap der „Francais", omdat het publiek zich
tegenover haar onbehoorlijk had gedragen, hield de
naijver tusschen beide actrices niet op.
Nauwelijks had Mlle Clairon vernomen, dat Mlle
Dumesnil bij de aanstaande huwelijksfeesten van
den Dauphin, den lateren Lodewijk XVI, de rol
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van „Athalie" zou spelen, of zij besloot zich alle
moeite te geven dit te beletten. Mme de Villeroy,
één harer adellijke vriendinnen beloofde haar voorspraak bij den koning te zijn om diens toestemming
te verkrijgen, dat Mile Clairon voor Athalie zou
optreden. Dit kwam La Dubarry ter oore en daar
deze niet op de hand van Mlle Clairon was, koos
zij partij voor Mlle Dumesnil. Toch kreeg Clairon
na veel geharrewar ten slotte haar zin. Volgens
het oordeel van Fleury moet Mlle Clairon echter
toen juist nièt zoo voldaan hebben, terwijl daarentegen Mlle Dumesnil in hetzelfde jaar bij een tweede
galavoorstelling „als Sémiramis" zoo aangrijpend
speelde, dat het geheele hof er vochtige oogen
bij kreeg.
Naar aanleiding van deze rehabilitatie van Mlle
Dumesnil werden haar de volgende dichtregels toe-

gezonden :

De la cour to voulais en vain
Expulser, o Clairon! ton illustre rivale
Dumesnil parait et soudain
D'elle a toi l'on ooit l'intervalle.
Renonce, crois-nous, au dessein
De surpasser cette héroïne
Ton triomphe le plus certain
Est d'avoir en débauche egalé Messaline.
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Dit was koren op den molen van Mlle Dumesnil.
Toch verkoos zij van dit koren geen gebruik te
maken en tot haar collega, den beroemden tooneelspeler Lekain moet zij gezegd hebben, dat zij er
niet van hield ten koste van een ander geprezen
te worden. Als wij door versregels met elkander
te wedijveren hebben, moeten het uitsluitend die
van Corneille, Racine en andere groote dichters
zijn. Met zulke wapenen dienen actrices, die hart
voor de kunst hebben, zich alleen te meten.
Tot één der lafste beschuldigingen, die in de
„Mémoires" van Hippolyte Clairon voorkomen, rekent
men haar toespelingen op den drankzucht van Mlle
Dumesnil. Zij beweerde onder meer, dat de lakei
van Mlle Dumesnil tusschen de koulissen stond met
een flesch in de hand, gereed om haar een hartversterking in te schenken.
Marmontel bevestigt deze leugen en geeft Mlle
Dumesnil de schuld dat zijn „Heraclides", waarin
zij in 1752 als Déjanire optrad geen succès had,
omdat zij zich niet binnen de perken had weten
te houden.
De dwaasheid van dergelijken laster valt gemaklijk aan te toonen, omdat in dien tijd het
tooneel nog door de adellijke bezoekers ingenomen
werd en dezen allicht dit hadden kunnen waarnemen. Die praatjes waren alleen in de wereld
gekomen, naar Fleury meedeelt, omdat zijn leer-
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meesteres,
gewoon was vóór zij optrad
wat bouillon vermengd met rooden wijn te gebruiken.
Het parterre-publiek is steeds van Mlle Dumesnil
blijven houden. Het genoot van haar natuurlijk spel
en van de hartstocht, die zij in haar voordracht
wist te leggen. Het is dan ook nimmer dupe geworden van de aantijgingen van haar jaloersche
collega.
Men beweert, dat Mlle Dumesnil verstandiger
zou hebben gedaan, wanneer zij omstreeks 1770
met spelen was opgehouden, daar zij toen haar
succès begon te overleven. Toch bleef zij tot haar
drie en zestigste jaar aan de Comédie Française
verbonden. Haar bénéfice-voorstelling in 1777 met
„Tancrède" en „Les Fausses Infidélités", waarbij
alle confraters uit eerbied voor hun groote kunstzuster optraden Dugazon vergenoegde zich zelfs
met het opbrengen van een brief bracht een
aardig bedrag op en dit gevoegd bij de 3500 livres
jaargeld van den koning, en de 1500 livres der
„Comédie Francaise" stelden haar in staat onbezorgd het einde harer dagen af te wachten.
Helaas, een droevig lot was haar beschoren ! .. .
De leden der „Conventie" trokken haar pensioen
in en scheepten haar met drie duizend francs
af, zoodat zij op zes en negentig jarigen leeftijd
nog gedwongen was de hulp van den staat in te
roepen. Minister Chaptal, een echt artiestenvriend,
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kreeg medelijden met de hoogbejaarde actrice en
schonk haar in 1803 vijf duizend francs. Dit waren
echter bloemen voor haar graf, want zij mocht er
niet van profiteeren.
Hoewel het publiek nauwelijks wist, dat zij toen
nog leefde, was haar roem echter onaangetast
gebleven en wij kunnen het den Encyclopedist
Grimm nazeggen : „Sa gloire vivra autant que la
scène francaise".

HIPPOLYTE CLAIRON.
1723-1803.

Deze beroemde tooneelspeelster uit den tijd van
Voltaire en Mme de Pompadour, die de traditie
van Adrienne Lecouvreur aan het Théáter Francais
voortzette en wier beeltenis nog steeds een sieraad
van de „Foyer des Artistes" uitmaakt, heeft het mij
gemakkelijk gemaakt over haar het een en ander
mede te deelen, door zelf haar mémoires te schrijven,
tooneelherinneringen, na haar dood eerst uitgegeven
evenals Chateaubriand dit in zijn „mémoires d'outre
tombe" deed. Of deze echter waarheid getrouw
zijn, willen we hier in het midden laten. Een onbescheiden vriend had er een Duitsche vertaling
van uitgegeven en toen dit Mlle Clairon ter
oore kwam, schreef zij aan den redacteur van de
„Publiciste" : „Aangezien mijn boek in den vreemde
reeds .is verschenen, doet de angst voor ondankbaarheid tegenover het publiek en de eerbied voor
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mijn natie mij er toe besluiten deze proeven zelf
te laten drukken." Zij teekende daarop „La Citoyenne
Clairon," want de brief was gedateerd 28 Thermidor
en VI (1798).
Zij mocht de uitgave van haar gedenkschriften
evenwel niet beleven, want zij stierf vóór dien tijd,
in hetzelfde jaar dat Mlle Dumesnil en haar leerlinge Sophie Arnould het tijdige met het eeuwige
verwisseld hebben.
Claire Joseph Légris, bijgenaamd Hippolyte
Clairon, werd in 1723 te Condé in Henegouwen
geboren. Zij zelf vertelt onder welke eigenaardige
omstandigheden. Het was juist carnavalstijd en het
geheele dorp was er op uitgetrokken met den pastoor
inkluis de „Carême" te vieren. Mijn moeder, die in
gezegende omstandigheden verkeerde, doch mij eerst
binnen een paar maanden verwachtte, had de uitnoodiging van een paar kennissen aangenomen, om bij hen
aan huis den bonten stoet voorbij te zien trekken. Om
twee uur in den namiddag was ik echter zoo voorbarig
om op dien feestdag ter wereld te willen komen,
doch ik zag er zoo miserabel zwak uit, dat grootmoeder den raad gaf mij maar ineens naar de kerk
te brengen om daar mijn doorgangsbiljet naar den
hemel in ontvangst te nemen. Mijn familie was zeer
vroom en volgde grootmama's raad op. Toen men
evenwel aan de kerk kwam, was er geen sterveling
te vinden. Een buurvrouw wist te vertellen, dat
Galerf.
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mijnheer de pastoor als harlekijn en de vicaris als
hansworst op het punt stonden zich bij den stoet
aan te sluiten. Zij ging hen ijlings waarschuwen, en
daar deze heeren bij het aanschouwen van mijn
onvolwassen lichaampje meenden, dat ik het niet
halen zou, oordeelden zij het overbodig voor den
doop hun karnavalstooi af te leggen, en zoo werd
ik tot groote ergernis van mijn familie door een
Jan Klaassen en een Hansworst ingezegend.
Geen wonder, dat ik vóórbestemd was op de
planken naam te maken. Mijn moeder dacht er
echter anders over. Zij wilde mij steeds bij haar
houden en mij voor het modevak grootbrengen, tot
er zich een geschikte partij zou voordoen. Ik mocht
nooit alleen uit en werd verzorgd als een juffershondje. Op een Zondagmiddag, ik was omstreeks
dertien jaar, zat ik voor het venster mij te vervelen, toen ik bij den overbuurman, een dansmeester in dien tijd heette zoo iemand „professeur
de gráces" een jong meisje zag binnengaan,
gevolgd door haar familie, die voor den meester
haar proeven van bekwaamheid kwam afleggen en
luide toegejuicht werd.
Dit contrast met mijn treurig, eenzaam bestaan
maakte me allerongelukkigst. Mijn ouders wilde n
me niets toestaan, wat mij aantrok ; daarom kwam
ik in opstand en verliet in alle stilte kort daarop
het ouderlijk huis. Ik zwierf een tijdlang rond en
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bereikte tenslotte Rouaan, waar ik mij bij de schouwburgdirectie aanbood en waar men mij na eenige
aarzeling, doch bekoord door mijn lieftallig persoontje
en vrij optreden, voor het ballet engageerde.
Wij reisden en trokken met het gezelschap van
Rouaan naar Rijssel, van Rijssel naar Gent, en hier
wilde men mij voor den troep van den koning
van Engeland, die in de omgeving zijn legerkamp
had opgeslagen, zien te winnen. Een Engelsch
generaal besloot zelfs mij voor zich alleen te
houden, doch ik had weinig lust mij aan een vijand
van mijn land op te offeren en antwoordde hem
kordaat :
Mylord, ik hoor mijzelf niet toe, maar wel de
planken. Al bood u mij een paleis aan, ik zou het
tooneel toch niet ontrouw worden.
De generaal liet zich echter door mijn woorden
niet van zijn plan afbrengen en midden in den
nacht werd ik uit mijn logement geschaakt en naar
zijn tent gevoerd.
Wat Mlle Clairon niet vertelt, maar wat de overlevering tot ons gebracht heeft : dit liefdesavontuur
was niet haar eerste. Reeds te Rouaan had zij zich
door du Rouvray het hof laten maken en de tooneelspeler Rhodilles en de dichter Gaillard deelden
weldra ook in haar gunsten. Met den laatste kreeg
zij echter woorden en Gaillard wreekte zich door
zijn „Histoire de mademoiselle Frétillon" te schrijven,
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waarin hij heel ondankbaar haar lichtzinnig gedrag
aan de kaak stelde.
Intusschen was La Clairon's reputatie tot Parijs
doorgedrongen. Zij kreeg in die dagen een aanbieding om aan de „Nationale Academie van Muziek"
te debuteeren als Venus in de opera „Hésione".
Hoewel zij een slechte musicienne was, had zij toch
veel succes. Men gaf in dien tijd meer om schoonheid van vormen dan om schoonheid van stem.
Het oog ging vóór het oor. En schoonheid kan óók
muziek zijn 1
Mlle Clairon bleef trouwens kort aan de opera
verbonden en debuteerde weldra aan de „Comédie
Francaise" . In de provincie had zij slechts soubretterollen gespeeld, aan het Théátre Franvais engageerde
men haar om mlle Dangeville te doubleeren. Vóór
zij haar contract teekende, verlangde zij tot groote
verbazing der artiesten ook het groote werk te
spelen, de „tragédie" . Men stond haar dit toe,
op voorwaarde, dat zij in de vermaak- en gelegenheidsstukken mee zou dansen en zingen. Sarrazin,
die haar te Rouaan toevallig in een tragische
rol gezien had, voorspelde haar toen, dat zij eenmaal de Melpomène van het „Théátre Francais" zou
worden. Zij wilde de uitspraak van Sarrazin niet
beschamen. Haar collega's, die haar om haar hoogmoed uitlachten, meenden allen, dat zij fiasco zou
maken, en daarom wilde zij niet met hen repeteeren.
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Toen echter de avond van haar debuut aangebroken
was en zij trotsch als een koningin voor het nieuwsgierige publiek verscheen, deed zij allen verstomd
toekijken, hoe zij, de kleine „Frétillon" met vorstelijk gebaar, haar zenuwen nauwelijks bedwingend,
als Phèdre de verzen van Racine zoo verheven
voordroeg. Haar stem moet op die van Sarah
Bernhardt geleken hebben.
Mlle Clairon, voor soubrette in de wieg gelegd,
zij speelde steeds met groot succès voor Dorine
in „Tartuffe", had zich namelijk door ijverige studie
tot een groot treurspelspeelster weten op te werken
en zij is dan ook de eerste „tragédienne" van haar
tijd geworden. Haar smaak voor klassieke standen
en breede gebaren heeft zij later in haar beschouwingen over de tooneelspeelkunst breedvoerig uiteengezet. In „Phèdre" had zij voor de uitingen
van wroeging zich een eenvoudige dictie, een edel
en zacht accent, een gevoeligen toon en een smartelijke uitdrukking weten aan te leeren ; voor de
uiting van liefde was zij één en al hartstocht. Zij
wist haar kleine gestalte door houding en gebaar
te verbreeden. Haar studie bracht haar op de hoogte
van alle kunstgrepen van het „métier". Hoe hoog
zij echter in haar kunst wist te stijgen, nimmer
heeft zij die ontroering bij het publiek opgewekt,
die Adrienne Lecouvreur en Marie Dumesnil met
haar spel uitlokten omdat zij in tegenstelling met
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deze actrices, ook nimmer met haar hart zich heeft
gegeven en alles berekend was en vooruit overlegd.
Toch is een tooneelspeelster zelden meer toegejuicht
en gevierd dan Mlle Clairon Haar pad ging langs
rozen, toen zij eenmaal vasten voet aan de Comédie
had gekregen. Zij werd op de handen gedragen
als een koningin, niet alleen door haar invloedrijke
minnaars als de maarschalk de Richelieu, als Marmontel, die zijn verhouding met Mlle Clairon beschreven heeft in zijn „Mémoires d'un père pour
servir à 1'instruction de ses enfants", als de markies de Ximénès, doch ook door haar kunstvrienden
als de groote tooneelspeler Garrick, die speciaal
van Londen naar Parijs overkwam, om haar als
Emilie in „Cinna" te bewonderen. Hij liet een
teekening ontwerpen, haar voorstellend met al de
attributen van het treurspel, met haar hand steunend
op een stapel boeken, waarvan de ruggen prijkten
met de namen van Corneille, Racine, Crébillon en
Voltaire. Naast haar Melpomène, een krans op haar
hoofd leggend. Het droeg het volgend onderschrift
J'ai prédit que Clairon illustrerait la scène,
Et mon espoir n'a point été défu,
Longtemps Clairon couronna Melpomène,
Melpoznène lui rend ce qu'elle en a refu.
De bewonderaars van Mlle Clairon lieten zelfs
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medailles naar deze teekening slaan en droegen
die met evenveel trots, alsof het een eigen onderscheiding gold. De groote tooneelspeelster stond
dan ook omstreeks 1760 op het toppunt van haar
glorie. Zij bewoonde in de „Marais" hetzelfde huis,
waar Racine en na hem Adrienne Lecouvreur
verblijf hadden gehouden en hier ontving zij de
aristocratie van afkomst en geest, Voltaire, Diderot,
den schilder Vanloo, ja zelfs den koning. Een rijke
Russische prinses, Mme de Galatzin, vroeg haar

eens, welk souvenir Mlle Clairon het aangenaamst
zou zijn. Mijn portret geschilderd door Vanloo, was
haar antwoord. Vanloo beeldde haar toen uit als
„Medea", op het punt in haar wagen te stijgen na
den afschuwelijken moord op haar beide kinderen.
Lodewijk XV, die het schilderij wenschte te zien
en er bijzonder mee ingenomen was, wilde het
zijne er toe bijdragen en gaf last er een gouden
lijst om te maken en van dit schilderij een ets.
De lijst kwam op vijf duizend livres, de ets op het
dubbele te staan.
Bewierookt van alle kanten, voelde Mlle Clairon
zich een godheid gelijk en meende, dat alles haar
veroorloofd was. Zoo dorst zij Mme de Pompadour
trotseeren door openlijk te zeggen : „Zij dankt haar
koningschap aan het toeval, doch ik aan mijn
genie".... Deze vermetele woorden zouden haar
zwaar aangerekend worden, even zwaar als La
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Pompadour Rousseau volgende bekende regels aangerekend had : „Ik heb meer achting voor de vrouw
van een kolenbrander, dan voor de maitresse van
den koning". Een andermaal, tijdens een voorstelling, die op last van den koning gegeven werd,
wierp zij, het voorbeeld van Lodewijk XV navolgend,
een handvol goudstukken tusschen de bedrijven
naar de parterre, waarop het volk luidkeels begon
te roepen : „Vive le roi, vive mademoiselle Clairon !"
Aan Mlle Clairon heeft het Fransche tooneel
de hervorming in de kostuumdracht te danken
evenals aan Lekain, die haar daarbij hielp. Zoo
trad zij in 1755 als Idomé in „1'Orphelin de la
Chine" als een echte Chineesche op en in het
vijfde bedrijf van ,,bidon" verscheen zij zelfs ten
tooneele met loshangende haren.
In het hoofdstuk over Mlle Dumesnil heb ik
reeds meegedeeld, dat Mlle Clairon in 1765 het
Théáter Francais voor goed verliet. De oorzaak
hiervan was de volgende. Eenige acteurs en actrices
zooals Molé, Lekain, Brizard en Mme Bellecour
wenschten in „Le Siège de Calais" van de Belloy
niet langer naast den acteur Dubois, die zich aan
meineed had schuldig gemaakt, op te treden en
waren gewoon weggebleven. Het publiek in de zaal
maakte toen kabaal en men was genoodzaakt het
entreegeld terug te betalen. Nu werden bovengenoemde artiesten benevens Mlle Clairon hiervoor

FRANSCHE TOONEELSPELERS.

73

met Benige dagen opsluiting in For-l'-Evêque gestraft. Tengevolge van dezen smaad haar aangedaan,
verkoos Mlle Clairon niet meer op te treden en
toen het seizoen eenmaal geëindigd was, nam zij
haar ontslag en kreeg haar jaargeld van 1000 livres
uitbetaald.
Om dit geld was zij echter niet verlegen. Haar
schitterende relatiën en de verkoop van haar meubilair, dat niet minder dan vijftig duizend francs
opbracht, stelden haar in de gelegenheid een onbezorgd leven te leiden en haar liefhebberijen na te jagen.
In 1765 was zij Voltaire te Ferney gaan opzoeken en de ontvangst bij haar trouwen vriend en
bewonderaar werd voor haar een ware triumf.
Toen Voltaire zeven jaar later naar Parijs kwam,
werd hij door haar toedoen als een halfgod ingehaald en bewierookt. Mlle Clairon ontving hem in
haar hotel, gekleed als priesteres van Apollo en
legde een lauwerkrans op zijn buste, terwijl Marmontel ter zijner eere een ode voordroeg. Voltaire
bedankte daarop Mlle Clairon heel galant

.... Vous avez orné Yvon visage
Des lauriers qui croissent chez vous;
Ma gloire, en depit des jaloux
Fut en tous les temps votre ouvrage.
Weinige maanden na deze feestelijkheid verliet

74

GALERIJ VAN BEROEMDE

Mlle Clairon Parijs om den markgraaf van Anspach,
haar veel jongeren minnaar, naar zijn bezitting in
Duitschland te vergezellen, waar zij zoowat de plaats
van La Pompadour bij Lodewijk XV innam, natuurlijk „toute proportion gardée !" . . Zeventien jaar
is zij daar gebleven, totdat er om de een of andere
reden misnoegen tusschen hen ontstond, want Mlle
Clairon keerde onverwacht naar Frankrijk terug en
besloot op haar landgoed te Issy, dat baron de
Staël haar ten geschenke gegeven S had, te gaan
logeeren. Welk een tegenslag echter ! Het buitenverblijf was in een staat van verval geraakt en
nauwelijks meer te bewonen. Bovendien was haar
fortuin langzamerhand opgeraakt en weldra bevond
Mlle Clairon zich in nog berooider toestand dan
Mlle Dumesnil. Zij die als een . koningin geleefd
had, was nu gedwongen haar eigen kleeren te verstellen. Zij, die den adel van een ' geheele generatie
aan haar voeten gezien had, moest nu haar eigen
bed opmaken en haar kamer aanvegen. Toch bleef
zij haar ellende met geduld en fierheid dragen.
Wanneer een enkele vriend haar nog eens kwam
opzoeken, wat tot de zeldzaamheden behoorde, sprak
zij met hem over haar voorname relatiën. Inplaats
te zeggen en zich te beklagen : „Zie je wel, hoe
armoedig ik hier leef," sprak ze : „Ik leef hier als
een wijsgeer."
Eenmaal heeft zij haar ware positie in haar verÏ

,
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schrikkelijke werkelijkheid moeten blootleggen en
wel in een brief aan haar eersten minnaar du
Rouvray, die haar nog eenmaal wilde opzoeken.
Doe dat niet, zoo schreef zij hem. Je zoudt me
niet meer herkennen. De dertig jaren, die ik achter
den rug heb, het verdriet, de afgunst, de ondankbaarheid, hebben hun sporen bij mij achtergelaten.
In je verbeelding zie je me nog als weleer, omgeven
door mijn glorie, een hersenschim, want in werkelijkheid zie ik er thans heel anders uit. Mijn oogen
zijn zwak, mijn gehoor slecht, diepe rimpels ontsieren mijn gelaat, ik heb geen tanden meer en
mijn huid is zoo uitgedroogd, dat mijn beenderen
er doorsteken. Ik zeg je dat niet om je af te
schrikken, het is zoo. Als je toch kwaamt, zou je
op die oude helden gelijken, die in het schimmenrijk afdaalden om met hun geliefden zich te onderhouden. Bij mij zou je geen Cerberus, geen Eumeniden
vinden, maar mijn gevoelig hart, dat mij nooit
verlaten heeft en je nu den goeden raad geeft weg
te blijven.
De brief droeg adres noch handteekening, omdat
het schrikbewind het misschien ook op haar gemunt
had en zij vreesde herkend te worden.
Op negen en zeventigjarigen leeftijd moest zij
zich eveneens tot minister Chaptal wenden, die
haar een tegemoetkoming van 2000 francs schonk.
Zij ging nu te Parijs in de Rue de Lille wonen
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en stierf daar één maand vóór het overlijden van
Mlle Dumesnil.
Haar marmeren buste door Lemoine geboetseerd
had zij aan den Staat vermaakt en haar asch werd
van het kerkhof „Vaugirard", toen dit in 1847
verdween, plechtig naar „Père Lachaise" overgebracht in tegenwoordigheid van een deputatie van
de „Comédie Francaise."

HET ECHTPAAR FAVART.

De directie van het „Théátre Apollo" te Parijs
heeft in Nov. 1911 een reprise gegeven van „Madame Favart", de bekende opéra-comique van
Jacques Offenbach en eenigen tijd later bracht het
Théátre de l'Athénée" een stuk ten tooneele L'Amour
en Cage" van Funck-Brentano, André de Lorde
en Marsèle, dat ongeveer dezelfde geschiedenis behandelt. Wat al herinneringen zijn aan den naam
van deze beminnelijke, elegante en geestige actrice,
zangeres en danseres niet verbonden Fijn van
uiterlijk kon men haar niet noemen, eerder grof —
men vergelijke slechts het bekende portret naar een
teekening van Cochin (1753) maar de uitdrukking
van haar gelaat, haar levendige oogopslag waren
allercharmantst, zoo ook het natuurlijke van haar
spel. Haar vroolijkheid moet zoo aanstekelijk op
het publiek gewerkt hebben, dat het succès van
elk stuk, waarin zij optrad al vooruit verzekerd
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was, alhoewel de kritiek in die dagen haar niet
altijd even beschaafd oordeelde, zooals men in de
geschriften van Grimm, Collé en de Bachaumont
lezen kan.
Volgens haar echtgenoot, de tooneelschrijver
Charles Simon Favart, was zij de bekoorlijkheid in
eigen persoon en hij, de abt Voisenon en de maarschalk van Saksen hebben hun opinie niet onder
stoelen en banken gestoken. Deze laatste heeft zijn
kleine fee, zooals hij haar noemde, het anders
aardig lastig gemaakt. Mme Favart wilde van zijn
liefdesbetuigingen niets weten en zij bleef den
dwingeland trotseeren, totdat zij eindelijk uit angst
voor zijn verbolgenheid de wijk naar Brussel nam,
nadat inmiddels haar echtgenoot, die den maarschalk in den weg stond, naar Straatsburg was
moeten vluchten. Belangrijker dan deze vervolgingen
van Maurits van Saksen, die een tiental jaren
vroeger zijn naam reeds berucht had gemaakt door
zijn liefdesavontuur met Adrienne Lecouvreur, is
de herleving der opéra-comique in Frankrijk, die
dank zij Mme Favart en haar echtgenoot in bloei
toenam en aan hen beiden haar opkomst te danken
heeft.
Vóór hen zag het er met de „Opéra Comique"
allesbehalve rooskleurig uit. In 1715 hoort men
voor de eerste maal van een opéra-comique spreken,
doch de zaak zelve beteekende niet veel, hoogstens
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wat platte koepletten op bekende wijsjes zonder
veel verband aan elkaar geregen tot vermaak van
kermisgangers en straatslijpers. De woorden, die
gezongen werden waren zoo cynisch brutaal en ongekuischt, dat ze voor beschaafde ooren niet te
genieten waren. Le Sage en Piron brachten daar
voor het eerst verbetering in, doch deze bekende
schrijvers oordeelden het samenstellen van zoo'n
„opéra-comique-text", omdat de woorden toch gezongen moesten worden, van ondergeschikt belang,
totdat Favart door de natuurlijkheid van zijn talent
en de smaakvolle keuze van zijn woorden zulk
een „fini" aan zijn koepletten gaf, zulk een gratie,
dat zij heden ten dage nog tot voorbeeld van dit
bij uitstek Fransche genre gesteld worden.
Het succès, dat zijn werk genoot het gegeven
en de dialoog waren toen hoofdzaak en de muziek
slechts de begeleiding der koepletten was zoo
groot, dat omstreeks 1752 de „Kon. Academie van
Muzièk" er aanstoot aan nam en de „Groote Opéra"
tegen de onschuldige „Opéra-comique" ging procedeeren. Natuurlijk moest ze toen voor de machtige
„Opéra" het veld ruimen. Eerst in 1762 vereenigden
de artiesten van de „Opéra-Comique" zich met die
van het „Théátre Italien", hun grootste concurrenten
en ook hier bracht het nieuwe genre met geen andere
wapenen dan haar geest en vroolijkheid de dwaze
„imbroglios" der Italiaansche kluchten ten onder.
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Toen in 1780 de zaal van het „Hotel de Bourgogne" bouwvallig was geworden, werd in de volgende jaren een nieuwe schouwburg opgericht aan
de Boulevard, waar de „Comédie Italienne" den
28sten April 1783 voor het eerst optrad. De boulevard werd toen tevens „boulevard des Italiens"
genoemd, welken naam ze tegenwoordig nog draagt.
Favart, die het toezicht over het gezelschap had,
dat ten onrechte „Comédie Italienne" heette, daar
er sedert 1779 uitsluitend Fransche artiesten aan
verbonden waren, gaf tevens zijn naam aan de zaal.
Onder de Republiek werd het gezelschap „l' Opéra
Comique national" betiteld en moest bij de verbouwing in 1797 naar het „Théátre Feydeau" verhuizen.
De vader van Favart, een vroolijke ouwe heer,
van beroep banketbakker, hield veel van tooneel,
vooral van die boertige „vaudevilles" die hij thuis,
wanneer hij voor den oven stond met zijn knechten
den godganschen dag luidkeels zong en voordroeg.
Hij had zelf eenigen aanleg tot verzen maken,
kortom, ik stel mij hem voor in het genre van
Ragueneau uit Rostands „Cyrano."
Ook had hij naam gemaakt met het bakken
van „échaudés", een licht soort deeg, dat hij in
allerlei vorm te koop bood. Hij vergeleek dit gebak bij zijn landgenooten, wier luchtige zich in
allerlei vormen uitende geest het van alle be-
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schaafde volken won, evenals zijn taartjes in broosheid van deeg alle overige lekkernij de loef afstak.
De librettisten van Offenbachs „Madame Favart"
laten Favart een lied zingen „La Chanson de
l'Echaudé", waarvan hier een paar koepletten.

Quand du four on le retire
Tout fumant et tout doré
Aussitót chacun admire
Le gateau bien prepare.
Il a fort belle apparence
On est pressé d' en manger,
Mais pour de la consistance
Il n' en faut pas exig er.
Mettez-le dans la balance
C'est leger, leger, bien leger (bis).
-

Chacun dit: la belle mine!
C'est un gateau sérieux!
Mais pour peu qu'on l'examine
On s'aperfoit quit est creux;
Bien des gens dans notre France
Ainsi peuvent se juger.
Tout pleins de leur importance
Vous les voyez se gonfler,
Mettez-le dans la balance
C'est leger, leger, bien leger (bis).

82

GALERIJ VAN BEROEMDE

Favart heeft dit gemak van liedjes maken van
zijn vader geërfd. Zijn moeder, die ernstiger van
aard en meer smaak had voor litteratuur, gaf hem
het voorbeeld tot degelijker beoefening zijner moedertaal. Na zijn verblijf op het collège „Louis-le-Grand"
kwam hij in kennis met pastoor Nolet, die zijn
bibliotheek ter zijner beschikking stelde. Toen zijn

vader kort daarop stierf zag het er met diens
financieelen toestand treurig uit, hetgeen in verband
stond met den val van Law, die zoovele familiën
van hun spaarpenningen beroofd had. Favart moest
nu in het onderhoud van zijn moeder voorzien en
zijn vaders schulden trachten af te doen. Vanzelf
kwam hij er nu toe zijn gave tot dichten productief
te maken en libretto's te gaan schrijven voor de
„Opéra-comique" . Aan één daarvan is een aardige
anecdote verbonden, die zijn kleinzoon wereldkundig
heeft gemaakt.
In 1734 werd Favart's „Les deux Jumelles" opgevoerd en behaalde een groot succes. Toen hij
's avonds thuis kwam, hoorde hij van zijn moeder,
dat men tijdens zijn afwezigheid een groote bestelling gebakjes was komen opgeven en onze jonge
dichter, wiens ooren nog suisden van het luid
applaus, haastte zich de bestelling uit te voeren.
Juist had hij zich omgekleed, zijn witte muts opgezet en voorschoot aangetrokken, of een rijke
pachter meldt zich aan en wenscht kennis te maken
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met den dichter van het nieuwe stuk. Zijn ijdelheid
van auteur gedoogt niet zich in dit . „négligé" aan
dezen bezoeker voor te stellen en hij vindt geen
beteren uitweg dan te antwoorden : „Meneer, ik
zal mijn patroon gaan waarschuwen."
In de achterkamer ontdoet hij zich snel van buis
en muts, doch daar een glazen wand den winkel
van de kamer scheidt, ziet de pachter, dat bakker
en dichter één en dezelfde persoon zijn. Hij doet
echter voorkomen of hij niets gemerkt heeft,
complimenteert Favart en verzoekt hem een aantal
coupletten te maken voor den aanstaanden verjaardag van zijn vrouw. Later zijn ze dikke vrienden
geworden en bij dezen rijken pachter leerde Favart
den maarschalk van Saksen kennen, die zoo'n groote
rol in zijn verder leven zou spelen.
Zijn eerste succes werd door vele andere gevolgd.
La Harpe, de bekende criticus uit dien tijd, roemde
Favart als één der beste schilders van landelijke
tooneeltjes en gaf hem den bijnaam van den La
Fontaine der „Opéra-Comique", want Favart's talent
bewees weldra ook voor grooter werk rijp te zijn.
Zijn eerste dramatische vaudeville : „La chercheuse
d'esprit", opgevoerd in den schouwburg van de
„Foire Saint-Germain" (1741) kan men heden nog
met genoegen lezen. Het gegeven had hij ontleend
aan een verhaal van La Fontaine : „Comme l'esprit
vient aux filles". De waarde van „La chercheuse
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d'esprit" schuilt in den geestigen dialoog en den
goeden vorm der coupletten. Crébillon vereeuwigde
het succes met navolgend vierregelig vers :

Il est un auteur en crédit
Qui dans tous les temps sauna plaice.
Il fit 'la „Chercheuse d'esprit",
Et n'en chercha pas pour la faire.
Twee jaar later werd zijn „Coq de Village" opgevoerd. Toen Lodewijk XV voor den Oostenrijkschen successie-oorlog steeds meer nieuwe soldaten
noodig had, moesten de meeste jonge mannelijke
dorpsbewoners dienst nemen. Pierrot, die door de
meisjes nauwelijks aangekeken werd, toen er nog
geen gebrek aan jonge mannen was, is, nu hij zoo
goed als alleen in het dorp achterblijft, plotseling
de haan van ' het dorp geworden, om wiens bezit
alle kippetjes vechten. Men ziet, welk een eenvoudig
gegeven toen het publiek kon vermaken en dat
nog wel in de eeuw van de grootste uitspattingen,
die Frankrijk ooit gezien heeft. Gelukkig bepaalden
die zich meer uitsluitend tot de hofkringen en
geldlui en de smaak voor het natuurlijk eenvoudige
was bij het groote publiek lang niet zoo verbasterd
als dit tegenwoordig het geval is.
Zoowel in zijn tooneelstukken als in zijn dagelijksch
leven was Favart een toonbeeld van eenvoud en
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eerlijkheid, 't geen uit het vervolg van deze bespreking duidelijk zal blijken.
Na het groote succes van zijn tweede stuk kwam
hij in kennis met de actrice Mlle de Chantilly, van
haar waren naam Marie Justine Benoite du Ronceray.
Zij was de dochter van den kapelmeester van den
koning van Polen, Stanislas, den zwager van Lodewijk XV, had haar opvoeding te Nancy genoten
en was in 1744 te Parijs gekomen, waar zij weldra
de harten der bezoekers van de „Opéra Comique"
stormenderhand innam door haar gratie en frisch
geluid. Favart werd op haar verliefd en te hoog
staand om van zijn positie als gevierd auteur misbruik te maken, bood hij haar hart en hand aan.
Een brief van hem is bewaard gebleven, geschreven
kort vóór hun huwelijk, waaruit hun beider karakter
duidelijk tot ons spreekt.
„Pas op je gezondheid, lieve Justine. Het publiek
„heeft er belang bij en ik niet minder. Je zoudt je
„wat meer sparen als je eenige „égards" voor mij
„had, voor mij, die meer van je houdt dan van
„mijn leven. Wees daar niet door beleedigd, . mijn
„oprechte gevoelens strekken je tot eer. Je talent
„verleidt me, maar je deugd trekt me aan. Als je
„anders daarover dacht, dan je doet, zou je mijn
,,achting niet waard zijn, noch mijn liefde voor jou.
„Ga voort met die, welke ik voor je voel, te recht„vaardigen. De deugd komt eerst recht voor den
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,,dag, wanneer ze belaagd wordt en de gevaren,
„die je omringen, geven een nieuwen luister aan de
„jouwe. Ik spreek tegen het belang van mijn gevoel
„in, maar ik bewijs je tegelijkertijd, dat ik de op„rechtste en de beste van je vrienden ben."
(w.g.) FAVART.
Hun huwelijk (1745), waarvan zij zich zooveel
voorgesteld hadden, zou echter van den beginne
af met den onverwachtsten en wreedsten tegenspoed te kampen hebben. Het succès met zijn
tooneelspelen werd Favart niet minder benijd dan
zijn charmante jonge vrouw, doch hij wist ook
daarin te berusten. De meest geduchte belager van
haar deugd werd de maarschalk van Saksen. Daar
de „Opéra Comique" haar deuren moest sluiten,
nam Favart het aanbod van den maarschalk, die
in Vlaanderen voor Frankrijk tegen de vereenigde
legers van Oostenrijk en Engeland vocht, aan, om
het gezelschap artisten, dat Maurice de Saxe met
zijn legerkamp meevoerde, te leiden en van stukken
en gelegenheidscoupletten te voorzien. Hij was zoo
onvoorzichtig, ook zijn vrouw mee te nemen.
Reeds als Mlle de Chantilly had zij verliefde epistels
van den maarschalk ontvangen, doch was daar
nooit op ingegaan. Toen hij nu in het kamp opnieuw kennis met haar maakte en door haar schoonheid en gratie getroffen werd, zwoer hij haar te
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zullen bezitten. Haar tegenstand prikkelde hem des
te meer en in haar angst vluchtte zij naar Brussel.
Nu moest haar ongelukkige echtgenoot het ontgelden. Het kostte den maarschalk weinig moeite
een „lettre de cachet" los te krijgen. Favart, om
aan de opsluiting in de Bastille te ontkomen, spoedde
zich . vermomd naar den Elzas, zocht bij een geestelijke een schuilplaats en verdiende hier den kost
met het beschilderen van waaiers, tot de dood
van den maarschalk in 1750 de vier jaar gescheiden
echtgenooten veroorloofde wederom naar Parijs te
trekken en zich hier aan hun kunst opnieuw te
wijden.
Als één der oorzaken van de vervolging, waaraan
Mme Favart en haar echtgenoot zoo langen tijd
blootstonden, diene het feit, dat elke actrice van
het gezelschap van den Maarschalk het zich tot
een eer rekende, door dezen galanten krijgsman,
die even trouw aan Venus als aan Mars offerde,
opgemerkt te worden. Als een echte despoot matigde hij zich het recht aan, met zijn ondergeschikten
te doen en te laten wat hem behaagde. Geen
wonder, dat zijn woede grenzeloos was, toen Mme
Favart hem, den overwinnaar van Fontenoy en
Raucoux, den evenknie van den koning van Frankrijk,
dorst trotseeren. Geen wet had immers toen
kracht genoeg, om de zwakken tegen de sterkeren
te beschermen, doch reeds drongen de vrijheids-
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ideeën tot zelfs in het leger door en de inname
van , de Bastille zou weldra aan al die willekeur
een einde maken.
In 1753 trad Mme Favart in een stuk van haar
echtgenoot „Bastien et Bastienne" in het „Théátre Italien" eindelijk weer te Parijs op. Het.succès
van het stuk, dat een parodie inhield op het gelijktijdig in de Opéra opgevoerde zangspel in één
bedrijf van J. J. Rousseau, „Le Devin du village",
eischte wel dertig achtereenvolgende opvoeringen.
Als Bastienne dorst Mme. Favart voor de eerste
maal een herderinnetje voorstellen, gekleed in een
wollen korten rok, met gladgestreken haren, ongepoederd en met klompen aan. Zonder slag of
stoot verdreef zij de traditie van herderinnetjes in
zijden „paniers" en met diamanten versierd. Men heeft
reeds kunnen lezen, dat spoedig daarna Mile Clairon
haar voorbeeld op de planken van het „Théátre
Franais" volgde. Talma zou in de rol van Proculus
in „Brutus" voorgoed aan de pruikentraditie een
einde maken.
Nijd en jaloezie lieten Favart opnieuw geen rust.
Men beweerde onomwonden wellicht omdat hij
zijn stukken niet teekende en de eer van hun ontstaan dikwijls aan zijn medewerkster en echtgenoote
toekende dat hij zijn werk niet zelf schreef.
Ook noemde men hun beider vriend, den abt
Voisenon, lid van de Académie Française, als den
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geestelijken vader, doch deze protesteerde met kracht.
Bij zijn overlijden, toen zijn gezamenlijke werken
uitgegeven werden, bleek na vergelijking,dat Favart
zich niets van deze beschuldigingen had aan te
trekken. Voisenon had hem van tijd tot tijd slechts
geholpen. Zijn vrouw had overigens dit literaire succès
niet noodig. Haar reputatie had zoo'n omvang aangenomen, dat Voltaire er zelfs jaloersch op werd,
hetgeen men uit dezen uitroep op kan maken.
„Peuple francais qui vous passionnez pour une
actrice de la Comédie Italienne t
Het publiek had, als zoo vaak, gelijk. Haar
vroolijkheid was zoo aanstekelijk, haar spel zoo
pikant en geestig, hetzij als amoureuse, soubrette
of ingénue, dat deze hulde verdiend was. Dit bewees
zij wederom in „Ninette à la Cour", doch nog
grooter succès zou zij in het volgend stuk van haar
echtgenoot behalen „Les trois Sultanes", dat in
1761 in de „Italiens" opgevoerd werd. In 1803 in
het Théátre Francais hervat, maakt het hier nog steeds
deel van het repertoire uit. Het bevatte de geschiedenis
van Soliman II, die Favart ontleend had aan Marmontel. Algemeen zag men er een vergelijking in met
Lodewijk XV, die, evenals deze wellustige sultan,
zich verveelde in het najagen van zijn zinnelijke
genoegens. Met Roxelane zou hij dan Mme de
Pompadour op het oog gehad hebben. Natuurlijk
was 't onderwerp zoo gekozen, dat de koning er
"
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geen aanstoot aan kon nemen. Omstreeks 1770,
na de geboorte van, haar tweeden zoon, haar eerste
was toen zes jaar, werd Mme Favart ernstig ziek.
Toch bleef zij moedig doorspelen, tot zij den 21 en
April - van '72 overleed. De volgende dichtregels,
die op sommige van haar portretten voorkomen,
zijn teekenend voor dien tijd.
,

Nature un jour éeousa l'art,
De leur amour naquit Favart,
Qui semble tenir de son père,
Tout ce qu'elle doit a sa mère.
Het verlies van zijn zoozeer beminde gade, die,
behalve een brillante actrice, een goede moeder
was, belette Favart langen tijd aan zijn tooneelstukken te werken. Reeds de zestig genaderd en
half blind geworden, behield zijn talent de frischheid van zijn lachende verbeelding, totdat de revolutie hem het weinige ontnam wat hij overgespaard
had. Drie jaar later in 1792 stierf hij. Zijn twee kinderen lieten hem in zijn eigen tuin te Belleville begraven en op zijn steen onderstaand grafschrift griffen :

Sous les lilas et sous la rose,
Le successeur d'Anacréon,
Favart, di'ne fels d'Apollon,
En ce tombeau paisiblement repose.

LA MONTANSIER. 1730-1820.
,

Ter afwisseling eens niet de levensbeschrijving
van een beroemde actrice, doch de geschiedenis
eener achttiende eeuwsche tooneeldirectrice..
In Van Riemsdijk's bekend tooneelspel „Silvia
Silombra" wordt in het tweede bedrijf gezegd :
„Wie zijn vader en moeder heeft vermoord, ' is
nog te goed om tooneeldireeteur te worden !"
Deze verzuchting latend voor wat ze is, een grond
van waarheid ligt in deze woorden wel opgesloten.
Merkwaardig genoeg voert echter elke echte tooneelspeler den directeurstaf in zijn mars ; hij kent geen
grooter ambitie dan te worden, wat wel het ondankbaarste „métier" ter wereld is. Hetzij hij met hervormingsplannen rondloopt en de kunst wil verheffen,
hetzij hij slechts zijn collega's de oogen wil uitsteken
en er een lucratieve broodwinning in meent te zien.
Vanitas vanitatum !
Het ligt voor de hand, dat wat den heer der
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schepping reeds vaak te zwaar valt, een vrouw niet
gemakkelijker zal afgaan. Toch hebben vrouwen
aan het hoofd eener tooneelonderneming gestaan,
lang vóór dat 't feminisme in andere beroepen ingang
en burgerrecht verkreeg. La Montansier is daar wel
't sprekendste voorbeeld van. Vergeleken bij de
energie en het uithoudingsvermogen, die deze vrouw
tot haar negentigste jaar aan den dag heeft gelegd,
is de bekende werkkracht van een Sarah Bernhardt
maar kinderspel. Ik bedoel natuurlijk niet haar
artistieke prestatiën als uitbeeldende kunstenares,
maar haar directoriale eigenschappen, het beheeren
van haar schouwburg, de leiding als zakenvrouw.
Wat haar beider veelbewogen leven betreft, ook
daarin heeft La Montansier Sarah overtroffen.
Het tooneelspel door de bekende blijspelschrijvers
De Flers en De Caillavet, in collaboratie met Ibels
over deze bijzondere vrouw ' geschreven, en dat
in 1904 te Parijs in den Gaité-schouwburg opgevoerd is met Réjane, Coquelin père et fils en
Candé in de hoofdrollen, geeft wel eenige gebeurtenissen uit haar leven , weer, maar is overigens
historisch niet juist. La Montansier was in 1789,
't tijdstip, waarop hun stuk een aanvang neemt, bij
de zestig. De auteurs geven haar dan nauwelijks dertig.
Hun, doel was trouwens een stuk te schrijven in het
genre van „Madame Sans-Gêne", bont en vol afwisseling, waarbij men het in den regel met de ge-
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schiedenis niet al te nauw neemt. Georges Caye, aan
wiens studie over La Montansier, verschenen in
„L'Art du Théátre" ik hier het een en ander ontleend heb, heeft uit verschillende bronnen haar
leven opgediept en geeft hiermee een interessanten
kijk op het tooneelwezen in Frankrijk ten tijde van
Louis XVI, het Schrikbewind en het Consulaat.
Marguérite Brunet-Montansier werd den 19en
December 1730 te Bayonne geboren en genoot
haar opvoeding in het klooster der Urselines. Haar
knap uiterlijk bezorgde haar al spoedig den bijnaam
van „Hermosa", d. w. z. de schoone. Bij 't overlijden van haar vader, een eenvoudig speldenfabrikant, gaf men haar den raad haar tante te Parijs
te gaan opzoeken, het eenige familielid, dat nog in
leven was. Daar had de levenslustige Marguérite,
die nu de twintig genaderd was, wel ooren naar.
Zij had van Parijs en het hofleven zooveel verhalen
gehoord, geen wonder, dat het verblijf aldaar haar
bijzonder aantrok. Zij scheepte zich te Bordeaux
in om naar La Rochelle en vandaar per diligence
naar de hoofdstad te reizen. Haar mooie oogen
trokken aan boord reeds bij kapitein en passagiers
zoodanig de aandacht, dat zij moeite had al haar
aanbidders op een afstand te houden. Eindelijk te
Parijs aangekomen, was daar niemand om haar af
te halen. Een jong garde-officier De Cossé bood
haar zijn koets aan, om haar naar de woning van
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haar tante te brengen, doch de slimme vos, belust
op een buitenkansje, voerde haar naar zijn eigen
woning en beval zijn personeel streng op haar te
waken.
Woedend over dit bedrog besloot Marguérite hem
dit betaald te zetten. Zij deed voorkomen, dat zijn
intimiteit haar welgevallig was en hij schonk haar
fraaie kleeren en sieraden en beloofde haar dien
avond een souper ter harer eere te geven, waarbij
zijn voornaamste vrienden zouden aanzitten. Onder
hen mocht zij dan iemand uitkiezen, die haar
den volgenden dag naar haar tante zou brengen.
Zij vatte haar rol van gastvrouw in allen ernst op,
bracht 't gezelschap door haar geest en schoonheid
in zulk een verrukte stemming, dat zij begreep, nu
haar slag te kunnen slaan. Zij vroeg 't woord en
vertelde in 't kort waarom zij hier aanwezig was.
Terwijl men den gastheer om zijn galant gedrag
toejuichte, begreep deze, dat hij beetgenomen werd,
want een elk bood zich om strijd aan, haar terstond
te mogen vergezellen. Zij koos een der eerste edellieden van 't hof, de Richelieu, die haar zijn arm
reikte en de schoone Béarnaise in zijn staatsierijtuig
naar haar verbaasde tante reed. Deze gebeurtenis
deed natuurlijk spoedig de ronde en van mond tot
mond liep 't verhaal van ` den gefopten de Cossé,
met gevolg, dat iedereen La Montansier, zooals men
haar kortweg noemde, wilde leeren kennen. Zij
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werd het middelpunt van vele feesten en weldra
overvleugelde zij den roep van „Manon Lescaut"
en meer gevierde schoonheden van dien tijd.
Na tal van hartstochten te hebben opgewekt,
werd zij zelf door Amor getroffen, toen zij den tooneelspeler Honoré Bourdon, bijgenaamd Neuville leerde
kennen. De voorzienigheid of het noodlot bracht hen
te zamen, want een geheel nieuw bestaan brak van
toen af voor haar aan. Met het geld van eenige invloedrijke vrienden besloot zij een schouwburg te huren,
waarvan zij de financieele leiding op zich zou nemen
en Neuville voor het engageeren der artiesten zorg
zou dragen. Hun keus viel op het „Théátre Bignon
Lestard" te Nantes en het duurde niet lang of het
succes bekroonde zoo zeer hun onderneming, dat
zij nog een tweeden schouwburg pachtten te Havre,
dank zij den steun van den hertog d'Harcourt.
Onder de leden van hun gezelschap telde men
acteurs als Lekain, Molé, Dugazon en actrices als
Raucourt en Sainval, die later de steunpilaren van
het „Théatre Francais" werden. Langzamerhand
begon zij met haar troep ook de andere groote
schouwburgen van Normandië te bespelen, doch
haar eerzucht verlangde de toejuichingen van de
hoofdstad en van het hof. Zij liet haar oog vallen
op de kleine zaal „Satory" te Versailles en debuteerde aldaar allergelukkigst. De roem van haar
goedverzorgde voorstellingen drong zelfs tot de
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koningin door, die daarop incognito, vergezeld van
de prinses de Lamballe, een vertooning kwam bijwonen. Op de volgende wijze werd La Montansier
aan Marie Antoinette voorgesteld. In „Les Moissonneurs een soort „vaudeville" van Favart, werd
een terrine met dampende groentesoep opgediend,
waarvan de geur tot in de loge van de koningin
doordrong. Deze scheen zoodanig op haar eetlust te
werken, dat zij den wensch te kennen gaf, na
afloop eens van deze soep te proeven. La Montansier ontving Hare Majesteit met zoo'n grooten
tact en wist zoozeer in haar smaak te vallen, dat
zij van dien tijd af de eer genoot tot de „petits
levers de la reine"toegelaten te worden.
Daar de zaal „Satory" inmiddels te klein bleek
voor het groot aantal bezoekers, wist La Montansier
in 1777 door bemiddeling van de Saint-Conty en
eenige invloedrijke geldmannen een nieuw gebouw
in de rue des Réservoirs te laten inrichten, dat
heden ten dage nog bestaat en de voorstellingen,
welke daar plaats vonden, konden met die van de
„Comédie Francaise" wedijveren. Zij kreeg zelfs
van de koningin gedaan, de leiding der vier overige
hoftheaters op zich te nemen, zoodat zij niet alleen
den schouwburg te Versailles, maar ook die van
St. Cloud, Marly, Fontainebleau en Compiègne bestuurde. Van dien tijd af droeg zij aan Neuville
de zorg en exploitatie harer gezelschappen in Nor-
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mandië over, doch bleef steeds een gedeelte der
opbrengsten daarvan genieten.
In het jaar 1785 had te Versailles het debuut
plaats van het jongste dochtertje van het echtpaar
Monvel, dat later aan het „Théátre Francais" als
Mlle Mars haar naam onsterflijk zou maken. Langzamerhand naderde men het revolutiejaar en ook
voor La Montansier begonnen de kansen te keeren.
Zij moest haar schouwburg te Versailles en de
andere hoftheaters in den steek laten, haar gezelschappen ontbinden en haar heil te Parijs gaan
zoeken. Geld oververdiend had zij niet ; haar buitensporige uitgaven, haar speelzucht deden 't goud
weer even snel verdwijnen als het binnenkwam.
Op de plaats waar tegenwoordig het „Théátre du
Palais-Royal" staat, werd aan het einde der galerij
Montpensier in 1783 een kleine schouwburg gebouwd, die eerst voor marionetten diende, totdat
in 1790 La Montansier van den faillieten directeur
Lovel voor 570.000 fr. zijn théátre Beaujolais overnam. Niettegenstaande zij de zestig reeds genaderd
was, bleek haar werklust er in het minst niet onder
geleden te hebben. Integendeel ! Haar eerste zorg
was haar répertoire te vernieuwen met het oog
op den veranderden smaak en het afsluiten van
nieuwe contracten. Dit laatste viel haar minder
moeilijk, want al haar oude leden traden weer tot
de nieuwe combinatie toe. De zaak begon reeds
Galerij
4
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aardig te marcheeren en weldra bleek de zaal te
klein. Tragedies kon zij daar niet opvoeren, dan
maar weer in den treure vaudeville op vaudeville.
Om bij de nieuwe regeering in het gevlei te
komen, probeerde zij het toen met patriotische
stukken en trachtte hiermee hare vroegere vriendschap met Marie Antoinette te loochenen. Weldra bood zich een prachtige gelegenheid aan om
haar verknochtheid aan het vaderland met bewijzen te staven. Lodewijk XVI was te Varennes gearresteerd, het Pruisische leger bedreigde
de grenzen. Met haar tooneelspelers, waarbij zich
vele anderen aansloten, trok zij naar het Noorden,
vormde de z.g. „Franche compagnie", die deel nam
aan den veldslag van Jemappes, waar generaal Dumouriez de overwinning op de Oostenrijkers wist
te behalen. Terstond arrangeerde La Montansier
een feestvoorstelling op het terrein, waarvan ik hier
het programma laat volgen :
Par autorisation du Général en chef :
La Troupe des Artistes Patriotes.
Sous la direction de Mll Montansier.
Donnera aujourd'hui, 12 Novembre 1792, devant
l'Ennemi.
„La République Francaise." (Cantate).
„La Danse Autrichienne ou
Le Moulin de Jemmapes." (Ballet).
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„Le Désespoir de Jocrisse." (Pièce).
Feu d'artifice. Musique du Bataillon de la Deule.
N.B. La plaine sera ouverte depuis le matin.
Le spectacle commencera à 2 heures.
Te Parijs teruggekeerd trachtte La Montansier
het noodige kapitaal bijeen te brengen voor een
nieuwen, grooteren schouwburg, die den naam van
„Théátre National" zou dragen. Niet minder dan
negen millioen francs verslond deze onderneming,
die in de rue de la Loi, de tegenwoordige rue

Richelieu, tegenover de „Bibliothèque Nationale"
verrees. Toen men eindelijk zoo ver gevorderd was,
dat de inwijding van het monumentale gebouw kon
plaats vinden verergerde Frankrijk's toestand dermate, dat voorloopig van onkosten goedmaken geen
sprake kon zijn.
De koning en koningin geguillotineerd, de Vendée
in opstand, de vijand nog steeds aan de grenzen,
't schrikbewind in vollen gang, geen wonder, dat
elke publieke vermakelijkheid daaronder te lijden
had. Het „Théátre de la République" (Comédie
Francaise), jaloersch op de artiesten van het
„Théátre National" en bevreesd voor de groote
concurrentie, wist een kabaal te veroorzaken en
stelde daarop een beschuldiging in tegen La Montansier, dat zij met vreemd geld, afkomstig van den
Engelschen minister William Pitt, waarbij nog
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150.000 livres, vroeger afgestaan door Marie Antoinette, dezen schouwburg had laten bouwen. Bovendien bestond er voor de Bibliothèque National
kans op brandgevaar. In dien tijd was, zooals men
weet, weinig noodig, iemand te laten arresteeren.
Zoo geschiedde dan ook, dat èn La Montansier èn
Neuville in de gevangenis „La petite Force" opgesloten werden. Eerst bij den val van Robespierre
werden zij wederom in vrijheid gesteld en de onvermoeide vrouw begon terstond een proces wegens
het haar onrechtmatig onteigenen van haar schouwburg. Door tusschenkomst van Barras en later van
consul Bonaparte, beiden met haar bevriend, zou
zij een gedeelte van haar geld terugkrijgen. Zij nam
daar evenwel geen genoegen mee en eischte het
volle bedrag. Eerst twaalf jaar later, bij het decreet
van Moskou, werd aan deze zaak een einde gemaakt.
La Montansier kreeg 100.000 francs op 't Grootboek en 1.200.000 fr. achterstallige schuld uitbetaald.
Geruimen ' tijd zette La Montansier in combinatie
met vier andere tooneelspelers de directie van
't Palais Royal voort, dat nu in „Variétés-Montansier" herdoopt werd en hoewel de kluchten, die
daar opgevoerd werden, niet veel om 't lijf hadden,
trokken ze steeds publiek en bezorgden den concurrenten groote • vrees. Opnieuw werden er over
deze onderneming bij Bonaparte, die inmiddels
keizer geworden was, klachten ingediend. Napoleon
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gaf tenslotte last den schouwburg te sluiten. De
oorzaak hiervan schuilde in politieke redenen de
„foyer Montansier" was zoo langzamerhand een
rendez-vous geworden voor comploteerende ontevredenen en het middelpunt van galanterie en
verderf.
La Montansier gaf evenwel den moed niet op.
Ze liet een nieuwe zaal bouwen in de „Passage
des Panoramas" en hiermee werd zij de feitelijke
oprichtster van den nog steeds zoo beroemden en
meest Parijschen schouwburg aan den Boulevard
des Italiens, het „Théátre des Variétés". 27 Juni
1807 had de feestelijke opening plaats met „Le
Panorama de Momus", vaudeville van Désaugiers
en hoewel La Montansier nu niet langer de directie
voerde, doch slechts een vijfde aandeel genoot, dat
zij tot haar dood in 1820 behield, bleef zij geruimen tijd de ziel der onderneming.
Hoewel zij het meer dan dertig jaar met den
tooneelspeler Neuville eens was geweest, trouwde
zij hem eerst op haar vier-en-zestigste jaar, toen
bij het verlaten van de gevangenis zij elkanders
steun te zeer noodig hadden. Vóór dien tijd had
zij steeds ,, a la bonne franquette" met hem geleefd. Als volbloed zakenvrouw gingen haar de
schouwburgen meer ter harte dan de liefde.
Ten slotte nog een woordje over haar salon.
Het tegenwoordige restaurant Véfour, in de buurt
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van het Palais-Royal, welbekend adres voor fijnproevers, staat op dezelfde plaats, waar eens het
verblijf van La Montansier gevestigd was. In haar
salons ontmoette elkaar de „fine fleur" van Frankrijk's aristocratie, de meest geliefde bijeenkomst,
van al wat groot en beroemd aan den publieken
weg timmerde. La Montansier was een voorbeeldige
gastvrouw, die tot op hoogen leeftijd haar schoonheid wist te behouden en zich toch geen enkel
genoegen ontzegde.
Staatshoofden en tooneelspelers, officieren en
dichters, geestelijken en hetairen vormden hier een
bont allegaartje, zooals alleen een stad als Parijs wist
aan te bieden. Laat ik hier eenige namen mogen
noemen. Barras, Dugazon, Robespierre, Mlle Maillard, Danton, St. Georges, Marat, Markies de
Chauvelin, de hertog van Orleans, Abt de B ouyon,
Fabre d'Eglantine, Beaumarchais, Chénier, Camille
Desmoulins, Vergniaud, Hébert enz. enz.
Daar leerde Bonaparte Talma en de kleine Mars,
het troetelkindje van het tooneel, kennen. Talma,
die later Napoleons geliefkoosde acteur werd. Talrijke politieke en verliefde intriges zijn daar op
touw gezet, ontzaglijke sommen werden daar
aan de speeltafels verdobbeld. Ieder, die door
geest of geboorte uitmuntte, voelde zich bij La
Montansier thuis, elke schoone vrouw was hier
welkom.
,

FRANSCHE TOONEELSPELERS.

103

Toen in 1792 het gevaar steeds dreigender vor m
aannam, besloot zij haar salons te sluiten, doch
haar gasten zochten nu den foyer van haar schouwburg op. Dit was een publieke plaats en bood
tevens de gelegenheid de bekoorlijke actrices van
dichtbij te bewonderen. Boven dezen foyer moet
een galerij geloopen hebben, waar weldra al de
Parijsche galante dames bijeenkwamen. Wel droeg
de commissaris van politie, de zestig-jarige Robillard, zorg voor de orde, doch hij deed dit op zijn
manier, gedoken in zijn fauteuil, zijn zakken vol
bonbons, die hij aan zijn uitverkoren uitdeelde. Hij
vatte zijn taak allergemakkelijkst op. Alleen van
tijd tot tijd deed zijn piepstem zich hooren en
verzocht hij : „Silence, silence, mes petits ! "
Toen bij het heengaan van La Montansier haar
schouwburg in andere handen overging, ontaardden
deze bijeenkomsten weldra in een genre van vermaak, zooals nu nog de Folies Bergères en de
Olympia aanbieden. In de tooneelzaal vertoonden
koorddansers en geleerde honden hun kunsten, in
't café daarboven een zeker soort dames. Om den
haverklap ontstond er ruzie, werden de spiegels
ingeslagen, vlogen de degens uit de scheede, zoodat
de hulp van de politie ingeroepen moest worden,
die 't café met geweld deed ontruimen, tot de zaak
eindelijk voorgoed gesloten werd. Sic transit gloria!
Eerst in 1831 ging 't Palais-Royal onder directie
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van Dormeuil en Poirson wederom betere tijden
tegemoet, beleefde z'n glansperiode onder Louis
Philippe en het tweede keizerrijk en heeft zijn bestaan tot den huidigen dag met afwisselende „up
en downs" weten voort te zetten.

TALMA. 1763

1826.

Il est de ces mortels favorisés des dieux
Qui sont tout p ar eux-mêmes et rien p ar leurs
aieux.
(lettre de mr. Hippolite Bis à mr. Talma).
Francois Joseph Talma werd den 15den Juni
1763 te Parijs geboren, en heeft daar dan ook,
behalve zijn steenen konterfeitsel in één der nissen
van het stadhuis, zijn marmeren beeld van David
d'Angers in de voorhal van de „Comédie Francaise", tusschen de beeltenissen van Mlles Mars en
Rachel.
Het kleine plaatsje Poix-du-Nord in Vlaanderen beschouwt eveneens dezen grooten tooneelspeler, den evenknie van onzen Andries Snoek, als
één zijner beroemde zonen. Had niet zijn vader
aldaar het levenslicht aanschouwd, was de familie
niet van af het begin der achttiende eeuw zich
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daar komen vestigen en waren de families, die
Talma heetten, niet allen uit de omstreken geboortig ? Hoe dan ook, den 9den Mei 1904 werd
Talma ter eere door de artiesten van het Théáte r
Francais, met Mounet-Sully aan het hoofd, een
voorstelling gegeven van „Koning Oedipus". Na
afloop zou het monument van den grooten tooneelspeler onthuld worden, maar aangezien de beeldhouwer het niet tijdig afgeleverd had, besloot men,
noodgedwongen, de buste te omkransen van .. .
Apollo van Belvédère. Niemand der brave stadgenooten, die deze mystificatie opmerkte, totdat
de Parijsche kranten het feit wereldkundig hebben
gemaakt.
Talma werd op zijn negende jaar door zijn vader
voor zijn studie naar Parijs gezonden. Ter gelegenheid van de jaarlijksche prijsuitdeeling, waarbij dan
altijd door de leerlingen voordrachten werden gehouden, kwam Talma's talcnt voor declameeren
schitterend aan den dag. Kort daarop moest hij
zijn vader naar Londen volgen, die zich daar was
gaan vestigen. Aan dit verblijf in Engeland dankt
Talma zijne kennis van de taal en wat meer zegt,
zijn liefde en vereering voor de werken van den
grooten Shakespeare. Talma is feitelijk de eerste
geweest, die Shakespeare in Frankrijk heeft gespeeld, weliswaar in de zoetsappige en verminkte
bewerking van den dichter Ducis, maar dat kon
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nu eenmaal niet anders. Eerst heden ten dage is
men begonnen Shakespeare in een literaire vertaling op te voeren, populair zal hij echter in Frankrijk wel nooit worden. Talma behaalde met Macbeth, Othello en vooral met Hamlet een groot
succes en in deze créatie heeft dan ook de schilder
Lagrenée hem vereeuwigd, welk schilderij nog steeds
een eereplaats inneemt bij de hoofdtrap van het
„Théáter Francais".
Bij zijn terugkeer te Parijs viel het hem niet gemakkelijk te debuteeren. De bekende actrice Sainval,
bij wie hij les in voordracht nam, ried hem zelfs
af, zijn heil bij het tooneel te zoeken. Tenslotte,
geheel ontmoedigd, besloot Talma in de Seinestad
het beroep zijns vaders, de tandheelkunde te gaan
uitoefenen. Gelukkig wisten de artiesten Molé en
Dugazon den jeugdigen weifelaar te bewegen, zijn
roeping toch niet vaarwel te zeggen. Hij nam een
voorloopig engagement, door hun toedoen, bij het
Théater Franpais aan en inderdaad zijn eerste optreden als Séide in „Mahomet" van Voltaire (November 1787) was een volkomen succes. Wel had
hij nog groote moeite, zijn machtig temperament
de baas te blijven en zijn gebaren naar den smaak
van dien tijd te matigen, doch zijn natuurlijke
gaven brachten hem weldra tot een hoogte, die,
steeds crescendo, onder 't Keizerrijk en de Restauratie haar toppunt zou bereiken.
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Reeds in het tweede jaar van zijn tooneelspelersloopbaan
hij was toen juist ,, sociétaire" geworden bracht hij een belangrijke hervorming
in de costuumdracht aan. Hij verscheen als Proculus in Brutus voor het eerst met naakte armen,
een wollen toga, . kothurnen en zonder pruik en
zijn verschijning ontlokte aan Mlle Contat de spot-

tende opmerking: „Hij lijkt nu precies . op 'n antiek
beeld", niet vermoedend, dat deze , uitspraak de
grootste lof inhield, die zij hem kon toezwaaien.
Het publiek juichte deze innovatie toe en weldra
werd voorgoed met de bespottelijke gewoonte gebroken om de helden der Grieken, Romeinen en
andere volken in hofkostuum uit te beelden.
Talma heeft breedvoerig zijn meeningen dienaangaande in zijn „Réflexions sur Lekain" uiteengezet
en hij ging bij zijn archeologische nasporingen zoo
nauwkeurig te werk, dat hij de costuums, door den
schilder David eerst liet ontwerpen, alvorens hij ze
voor het tooneel pasklaar deed maken.
De politieke gebeurtenissen brachten weldra een
groote verandering te weeg. Talma, die in Engeland een zeer liberale opvoeding, genoten had, aanvaardde vanaf het begin der Revolutie de nieuwe
denkbeelden en toonde zich . een geestverwant van
Mirabeau en Danton. De opvoering van „Charles
IX" van Chénier, die bij het hof en onder de artiesten zelf protest had uitgelokt, werd verboden.
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Talma zou de titelrol vertolken en was daardoor
niet weinig teleurgesteld.
Toch vond de opvoering in November 1789
plaats en in de zaal werd luidkeels deze toespeling
op de Bastille toegejuicht :
„Ces tombeaux des vivants, ces bastilles affreuses
„S'écrouleront un jour sous des mains généreuses
.. .

Talma beeldde den angst van den moordzuchtigen koning zoo treffend uit, zijn ontroerende
mimiek trof het gemoed der toeschouwers in dier
mate, dat hij het voorwerp van een ongewone
ovatie werd en zelfs in triumf naar huis werd geleid. Men vergeleek hem met Baron en Lekain en
het succès van „Charles IX" was zoo groot, dat
het wel vier en dertig maal achteréén gegeven
moest worden. Bij een „reprise" in het volgend
seizoen kwam het echter tot een botsing tusschen
de republikeinsch-gezinde artiesten en de koningsgezinde en deze twist liep zoo hoog, dat Talma en
de acteur Naudet elkander op een pistoolduel uitdaagden.
Talma heeft in 1790 ook nog in een komedie
in één bedrijf „le Journaliste des Ombres" gespeeld, waarin hij voor Jean Jacques Rousseau optrad en zoozeer op den Geneefschen wijsgeer moet
geleken hebben in het „koppenmaken" was
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Talma een meester
dat Grimm over deze gelijkenis verstomd stond.
In het zelfde jaar trouwde hij met de twaalf jaar
oudere Mlle Julie Carreau, die "een groote bewondering voor zijn talent had. Zij deed veel aan literatuur
en was bovendien gefortuneerd. Haar hotel in de
rue Chantereine heeft zij later aan generaal Bonaparte overgedaan, die hier het eerst Talma leerde
kennen. In haar salon was iedereen, die uitblonk
op artistiek en sociaal gebied, zeker geestverwanten
aan te treffen. Men ontmoette daar Lebrun, Ducis,
Legouvé, David en Garat en vooral de toenmalige
leiders der Girondijnen Vergniaud, Barnave en
Mirabeau namen onder de gasten een eereplaats
in. Zelfs generaal Dumouriez, toen in hoog aanzien,
verwaardigde zich het hotel van Talma en Julie te
bezoeken, gevolgd door zijn spion Marat, die hem
geen oogenblik uit het oog verloor en hem van
verraad verdacht, hetgeen zooals later is gebleken
gerechtvaardigd was, toen hij naar de Oostenrijkers
overliep.
Op een dag, dat Marat wederom Dumouriez onder
de gasten volgt, loopt de acteur Dugazon, bekend
om zijn dolle grappen hem achterna, gewapend
met een gloeiende kolenschop, waarop hij parfum
sprenkelde. Hij wilde namelijk de lucht zuiveren,
die Marat door zijn tegenwoordigheid verpestte.
De gehate Marat liet het daarbij niet. Den vol-
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genden dag stonden Talma en Dugazon met eenige
kameraden op de proscriptielijsten en zij hebben
het waarschijnlijk aan hun populariteit te danken
gehad, dat zij ongemoeid werden gelaten, want
Marat liet nu eenmaal niet met zich spotten.
De oneenigheid onder de leden van de Comédie
Française was langzamerhand nog toegenomen en
eindelijk besloten Talma en Dugazon, diens oudere
zuster Mme Vestris, Desgarcins en Mlle Lange hun
collega's te verlaten om in den nieuwen schouwburg van het „Palais-Royal" op de plaats der
tegenwoordige „Comédie Francaise", die toen „Théátre des Variétés Amusantes" heette te gaan
spelen. Zij debuteerden daar met „Henri VIII"
van M. J. Chénier. Gedurende het schrikbewind
bleef Talma en de zijnen hier de treurspelen van
Ducis, Arnoult en Lemercier opvoeren. Na den
val van Robespierre had zich een tijdelijke omkeer
in de publieke opinie gevormd en door toedoen
van de hem vijandiggezinde artiesten werden zi
beschuldigd tot de vrienden van de gehate Jacobijnen te behooren.
Bij een voorstelling van „Epicharis et Néron"
van Legouvé, den vader van den bekenden tooneelschrijver Ernest Legouvé werd Talma zelfs onder
het spelen door een pamfletschrijver hiervan beschuldigd en Talma, zijn rol onderbrekend, sprak
het publiek aldus aan :
-
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Burgers, ik beken, dat ik altijd op de hand
van de vrijheid ben geweest, maar ik heb evenals
gij een afschuw van de misdaden, die reeds velen
van mijn vrienden het leven hebben gekost. Ik vraag
excuus voor deze interruptie en hoop haar door
mijn ijver weder goed te maken.
Talma's vriendschap met generaal Bonaparte,
toen in discrediet van wege zijn relatiën met den
broer van Robespierre, Augustin-Joseph, dateert
van dien tijd. Bonaparte was als gewoon artillerieluitenant reeds een lief hebber van tooneel en men
beweert, dat hij vaak vrijbilletten van Talma kreeg
voor het „Théátre de la République" en dat Talma
hem boeken over tooneel, mythologie en geschiedenis heeft geleend.
Wanneer Lodewijk XIV door zijn vriendschap
met Molière den eersten steen gelegd heeft tot den
bloei van het Théátre Francais, aan Napoléon heeft
de „Comédie Francaise" te danken, dat ze opnieuw
georganiseerd werd en in eere hersteld.
De openingsvoorstelling van het nieuw georganiseerde „Théátre Francais" dateert van 31 Mei
1799. In Juli 1802 schenkt Bonaparte deze kunstinstelling een jaarlijksche subsidie van 100,000 francs.
Aan de Rémusat wordt het bestuur over de „Comédie
Francaise" opgedragen. De roem van dit theater
moet met den roem van de natie één zijn.
In 1803 laat Napoleon in zijn paleis te St. Cloud

TaLIVrA als Nero
in «Epicharis et Néron».
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een zaal inrichten, waar de artiesten de voorstellingen van Parijs, nu in dienst en op bevel van
het hof, komen herhalen. Talma, dien hij bij alles
wat tooneelzaken betrof steeds raadpleegde, werd
opnieuw de intimus te St. Cloud, hoewel in dit
paleis de „etiquette" heel wat strenger werd toegepast dan in „La Malmaison". Later bezocht
Talma Napoleon ook in de „Tuileriën", toen hij
reeds keizer was, doch de houding van Napoleon
tegenover hem veranderde niet het minst. Talma
wees den keizer er eens op, dat de „Nationale
Academie van muziek" den staat heel wat meer
geld kostte dan de „Comédie Francaise" . Dat is
best mogelijk, antwoordde de keizer. „ L'Opéra est
le luxe de la nation et vous en êtes la gloire" .
Toen Napoleon na zijn gevangenschap op het
eiland Elba te Parijs teruggekeerd was, heeft hij
Talma nog enkele malen bij zich in zijn paleis der
Tuileriën ontvangen. Hij nam het hem niet kwalijk, dat hij voor Lodewijk XVIII had gespeeld en
diens lof in ontvangst had genomen. Ook maakte
hij toen een toespeling op de praatjes, die in de
koningsgezinde pers hadden gestaan, dat hij vroeger
van Talma les zou hebben gekregen en zei lachend :
Si l'on me donne Talma pour manre, c'est
une preuve que j'ai bien joué mon role !
Talma heeft aan den tooneelschrijver Népomucène Lemercier zelf verklaard :
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Napoleon toonde zich steeds zeer welwillend voor
mij, omdat ik mijn houding tegenover hem wist te
regelen naar de vermeerdering van zijn fortuin en
de uitbreiding van zijn macht.
Ik kon immers onmogelijk op gelijken voet omgaan met den eersten magistraat van de Republiek,
of met den keizer, als ik dat met den eenvoudigen
artillerie-officier gedaan had.
In het begin van 1813 kreeg Talma, die door
een langdurige ziekte sedert geruimen tijd niet te
Parijs was opgetreden, kwestie met den kritikus
Geoffroy, die hem meer dan eens slecht beoordeeld
had en nu door Talma in zijn loge flink onderhanden
werd genomen. Deze kwestie was den keizer ter
oore gekomen. Hij stelde Talma in het ongelijk
en moet tegen hem toen gezegd hebben :
Wat zou ik wel moeten beginnen, als ik met al
mijd bedillers ging afrekenen. Als je boven je
omgeving uitsteekt, wordt je bekritiseerd en hoe
hooger je staat, hoe meer ze op je aan te merken
hebben.
Mme De Staël, die wegens haar boek over Duitschland uit Frankrijk verbannen was en te Coppet
in Zwitserland verblijf hield, wist van koningin
Hortense vergunning te verkrijgen om Talma te
Lyon, waar hij gastvoorstellingen gaf, te komen
bewonderen. Haar oordeel over zijn spel in „Hamlet" en als „Orestes" hebben voor het nage-
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slacht nog steeds waarde. Zij schreef o. a., dat zijn
houding volkomen naar de klassieke beelden gecopieerd scheen. De uitdrukking van zijn gelaat,
zijn oogen, moesten wel een schilder inspireeren.
Als hij optrad hield hij zijn oogen half gesloten.
Plotseling wist zijn innerlijk gevoel een licht daarin
te ontsteken, dat de toeschouwers fascineerde en
in gespannen aandacht naar zijn woorden deed
luisteren. Zijn stem deed het hart sterker kloppen
en zijn menschenkennis gaf aan zijn uitbeelding
zulk een waarheid, dat men de overtuiging kreeg,
dat het zoo en niet anders zijn moest. Dat hij in
zijn vertolking de volkomenheid, het ideaal benaderde, baart geen verwondering, als men nagaat,
dat hij tot ver over de honderd opvoeringen zijn
rol bleef bestudeeren, hetgeen in dien tijd mogelijk
was, het kleine repertoire, waarover men toen beschikte, in aanmerking genomen.
Aan het Théáter Francais maakte Talma kennis
met de jeudige actrice Caroline Vanhove (10
September 1771 in Den Haag geboren), een dochter van den „père noble" Vanhove, die reeds zesen-twintig jaar dit emplooi aan de „Comédie" met
groote verdiensten vervulde. Caroline Vanhove had
op haar veertiende jaar in „Iphigénie" van Racine
aan het Théáter Francais gedebuteerd. Reeds het
volgend jaar trouwde zij met het orkestlid Petit
en beide werden zij tijdens 't Schrikbewind in de
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gevangenis opgesloten. ' De liefde van Talma voor
deze actrice dateert van dien tijd. Toen zij beiden in
1802 door scheiding vrij waren, trouwde hij haar en
zoo werd Caroline in hetzelfde jaar Talma's tweede
vrouw. Volgens het oordeel van dien tijd was Caroline
Vanhove een eerste actrice, wier talenten door den
roem van haar echtgenoot weldra overvleugeld werden.

Overigens moet haar stem wel wat eentonig geklonken hebben, vooral in het treurspel. In ieder geval,
Napoleon scheen niet veel met haar op te hebben
en alleen op aandringen van Talma heeft zij deel
mogen uitmaken van de voorstellingen te Erfurt
door de Comédie Francaise. Meer verdriet dan
deze miskenning van haar talent door den keizer, bezorgde haar de verkwistende aard van
haar echtgenoot, die steeds om geld verlegen was.
Toen zij later ook haar bekoring op Talma scheen te
verliezen, die zich al meer en meer tot andere vrouwen
aangetrokken gevoelde, besloot zij het tooneel vaarwel
te zeggen, om zich voorgoed uit die omgeving terug
te trekken. Eerst na den dood van Talma (1826)
huwde zij voor de derde maal met graaf de Chalot
en stierf te Parijs op den respectabelen leeftijd van
negen-en-tachtig jaar. Zij ligt daar op het kerkhof
Montparnasse begraven.
Bij Talma's reizen door België en ons land, waar
hij reeds in 1798, in 1802 en later herhaaldelijk is opgetreden, heeft men hem vaak over zijn
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afkomst onderhouden. In 1822 trad de Hollardsche
geleerde Aretius Sibrandus Talma met hem in
correspondentie, om te onderzoeken, of zij niet
van dezelfde familie afstamden, hetgeen Talma niet
durfde bevestigen. Wel wist hij mee te deelen, dat
een zoon van den keizer van Marokko zijn oom
te Parijs opmerkzaam had gemaakt op de Arabische
origine van hun naam talma beteekent de „onverschrokkene" ; en hij hield het voor mogelijk,
dat een Moorsche familie, in Spanje woonachtig,
tot het Christendom zou zijn overgegaan en tijdens
de Spaansche overheersching der Nederlanden zich
daar gevestigd zou hebben. Alsdan zouden de
Friesche familiën en de noord-Fransche één- en
denzelfden stamvader hebben, wat in zooverre zou
kloppen, omdat eerst in 1707 de naam Talma te
Vlaanderen in de registers voorkomt.
Na deze genealogische uitweiding nog een enkel
woord over de rumoerige voorstellingen van Talma
in de stad Rijssel, omstreeks 1817. Het optreden
van den tooneelspeler, die zoo in het oog loopend
bevriend met Napoleon was geweest, konden de
royalisten niet goedschiks toelaten. Geheel anders
dachten de ingezetenen van Rijssel hierover, die, verbitterd over de komst van een Vendeesch regiment
in hun liberale garnizoensplaats, steeds met de
militairen overhoop lagen. Hoewel Talma als tooneelspeler buiten elke politiek stond, konden de roya-
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listische officieren hem niet vergeven, dat hij mede
indertijd Lodewijk XVI gedwongen had zijn reis
te onderbreken en zij besloten dan ook door luid
kabaal zijn optreden onmogelijk te maken. De liberale
partij trotsch op haar grooten Vlaamschen landgenoot, was echter op haar hoede. Tijdig had men
in de zaal dit, den toestand teekenend, vers
verspreid.

A. M Talma.
0 toi qui de Lekain recueillis l'héritage,
Toi qui nous peins si bien l'amour et ses
fureurs,
Et la douleur muette et les sombres terreurs,
Refois avec ces vers noire libre su grage.
Lille est fière aujourd'hui de t'offrir son
hommage;
Si quelques ennemis de tes nobles succès
Troublent de leurs clameurs les bravos du
parterre,
Nous désavouons tous cette audace ` étrangère:
Leur coeur n'est pas lillois, leur gout n'est
pas français.
f

Vooral deze twee laatste regels waren kwetsend
voor 't Vendeesche regiment, aan 't gezag geholpen
door vreemde mogendheden.
Talma speelde dien avond. „Hamlet". De voor,
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stelling had in den beginne een tamelijk rustig
verloop, toen men echter aan het slot Talma luidkeels
terugriep, werd er hevig gefloten. Zijn bewonderaars
begonnen daarop niet minder hevig te protesteeren.
De officieren trokken hun sabel, de burgers wapenden zich met de stukgeslagen stoelen. Er ontstond
een ernstige botsing, doch de militairen behielden
de overhand. Buiten was intusschen de burgerwacht
te wapen geloopen. De kolonel liet aan zijn manschappen patronen ronddeelen, doch toen de garde
zelfs met kanonnen kwam aansleepen en hun
dreigende houding niet veel goeds voorspelde, oordeelde de bevelhebber het verstandiger den aftocht
te blazen. Talma had inmiddels in allerijl de stad
verlaten, doch eerst dagen daarna kwamen de
gemoederen der woedende burgerij weer tot kalmte.
Te Parijs zweeg men het gebeurde met opzet dood
en releveerde alleen, dat Talma te Lille met Hamlet
groot succes behaald had.
De vraag is vaak gerezen hoe het komt dat
Napoleon Talma nooit gedécoreerd heeft, 't zij als
leeraar aan 't Conservatoire of als artiest. Volgens
generaal Bertrand moet Napoleon op St. Helena
dit wel betreurd hebben, maar het vooroordeel tegen
tooneelspelers in 't algemeen was in die dagen nog
zoo streng, dat de keizer dit nooit goed aangedurfd
heeft. Ook de verhouding van de kerk en de
tooneelisten was nog verre van gunstig. Onder de
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regeering van Lod. XVIII wilde de pastoor van
de kerk St. Roch te Parijs aan de overleden actrice
Mlle Raucourt de laatste eer niet bewijzen, waartoe het saamgeloopen publiek hem ten slotte met
geweld dwong.
Het lijvige memoriaal van St. Helena vermeldt
wel, dat Napoleon aan den zanger Crescentini

den ijzeren kroon voor zijn verdiensten heeft verleend, maar hier waren èn artiest èn eerbewijs
van vreemden oorsprong. Niettemin heeft de omgeving van den keizer hem het schenken van deze
decoratie hoogst kwalijk genomen. Hij mocht wel
koninkrijken weggeven, maar geen lintjes. Stond
het hem evenmin vrij Talma een zetel in de
,,Académie des Beaux-Arts" te bezorgen ? Préville,
Molé en Grandménil, alle drie tooneelspelers van
naam, hebben onder het Directoire er wel deel van
uitgemaakt, maar toen ging de opname in het
„Institut de France" eenvoudiger te werk. Een
brief ' van Talma aan Legouvé bewijst, dat hij er
grooten prijs op stelde zijn collega te worden in
dit geleerde genootschap. Het heeft niet mogen
zijn. Trouwens de eerste tooneelspelers, die als
leeraár aan 't Conservatoire gedecoreerd werden,
waren Got en Delaunay, want Samson en Regnier
kregen het lintje, alleen op voorwaarde, dat zij
niet meer in het publiek zouden optreden. De tijden
zijn tegenwoordig wel veranderd !

121

FRANRCHE TOONEELSPELERS.

In „Victor Hugo, raconté par un témoin de sa
vie" vertelt Hugo's vropw hoe baron Taylor,
koninklijk commissaris van de „Comédie Francaise" den dichter gevraagd had, waarom hij niet
voor het tooneel schreef. Hugo had hem toen
geantwoord, dat hij met een drama over Cromwell
bezig was, waarop baron Taylor hem beloofde te
zullen zorgen, dat het in het Théátre Francais zou
opgevoerd worden met Talma in de hoofdrol. Voor
dit doel noodigde hij den dichter en den acteur
te dineeren in le „Rocher de Cancale." Hier beklaagde Talma zich bij Hugo, dat het beroep van
tooneelspeler hem toch weinig voldoening had geschonken, omdat hij nooit een „ware" ro l gespeeld
had. Het treurspel, waarin hij steeds optrad heeft
groote kwaliteiten, het is voornaam, maar al die
helden leven niet zooals een gewoon mensch leeft,
lief heeft en lijdt, ze spreken te zeer een verheven
taal en kennen geen eenvoudige natuurlijke woorden.
Ik had Shakespeare willen spelen en men gaf mij
Ducis te vertolken. Eenmaal ben ik er toe in staat
gesteld met „Charles VI", dat was tenminste
een koning, die als een gewoon mensch leed en in
zijn ellende om brood smeekte.
Inderdaad moet deze créatie van „Charles VI",
een tragedie van Delaville, meesterlijk door Talma
zijn uitgebeeld. Het was helaas zijn laatste triumf.
Kort te voren had hij zijn dochtertje verloren en
.

122

GALERIJ VAN BEROEMDE

Mme Paradol, de actrice, die in dit treurspel
meespeelde vertelde, dat Talma, toen deze ongelukkige, krankzinnige koning naar zijn kinderen
vroeg door zijn , eigen leed overmeesterd werd en
het scherm moest vallen. Daarna is Talma ook
niet meer opgetreden. Hij kocht zich in de omgeving van Parijs een villatje, waarvan Ducis zei :
,

,

Get Othello si terrible
Se perdait dans l'herbe et les fleurs.
en hier wachtte hij den .dood af, want hij voelde
zich ziek en afgemat. Op zijn sterf bed wilde hij
de heilige sacrementen niet ontvangen.
De Katholieke kerk, die hem toen in genade
wou opnemen, hoewel zij hem tijdens zijn leven
steeds uit haar schoot gebannen hield van wege
zijn .,,beroep" en zijn eerste huwelijk ook niet had
willen inzegenen, zond den bisschop van Parijs naar
zijn woning.
Dez e deed echter een vergeefsche reis, want
hij werd door Talma niet ontvangen. De acteur
was vooral . op den bisschop gebeten, omdat hij
bij de prijsuitdeeling van het instituut „Morin",
waar Talma's zoons op school gingen, hen met
opzet gepasseerd had. Talma had toen zijn beide
jongens van school genomen en hen in het gereformeerd geloof doen opvoeden.
Behalve de heldèn der klassieken had Talma ook
.
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in het blijspel meegespeeld, maar daarin lag zijn
kracht niet. De eenige rol, waarin hij zich in dit
genre onderscheiden heeft was die van Danville
in „L'Ecole des Vieillards" van Casimir Delavigne. In het moderne drama van dien tijd heeft
Talma nog geschitterd als „Othello" „Abufar" en
„Hamlet" van Ducis, als Leicester in „Maria
Stuart" van Lebrun en als Marigny in de „Tempeliers" van Raynouard.
Tenslotte wensch ik nog even mee te deelen,
dat op de Parijsche Expositie van 1900 in de
afdeeling „historische vertrekken" zich ook de
woonkamer van Talma bevond van de Rue de la
Tour-des-Dames, waar hij gestorven is.
Dit vertrek was voorzien met Talma's reliquieën,
als zijn pendule met opschrift van Percier, het portret van Napoleon door Gérard, Talma's gouden
kroon, die hij in de rol van keizer Augustus droeg.
Zijn bed was omringd door spiegels, zoodat de
groote treurspelspeler, wanneer hij ontwaakte of
vóór hij insliep gelegenheid had zijn trekken te bestudeeren, hetgeen hij nooit nagelaten heeft.
Men vertelt dan ook, dat hij nog op zijn sterfbed zijn slappe wangen tusschen zijn vingers nam
en zuchtend uitriep : Zoo had ik keizer Tiberius
moeten spelen ! . . .

MLLE MARS. 1779-1847.

Onbillijk zou het zijn, wanneer Mlle Mars hier niet
afzonderlijk behandeld werd, zij die in het blijspel
niet minder groot en beroemd is dan Talma en
Rachel in het treurspel. Naast hen heeft zij in
de voorhal van het „Thé.tre Francais" haar marmeren
beeld ten voeten uit, met hen maakt zij deel uit
van de vier-en-twintig médaillons, die Edouard
Fournier voor het „Maison de Retraite" ontworpen
heeft, de bekende stichting van Coquelin te Pontaux-Dames, nabij Parijs, voor hulp- en rustbehoevende tooneelartiesten.
Integenstélling met Talma en Rachel heeft mlie
Mars reeds als kind de planken betreden. Als tweede
dochter uit een tooneelspelersgezin, ademde zij van
haar prilste jeugd de coulissenlucht in. Achtereenvolgens speelde zij onder en voor Marie Antoinette,
de leiders van het Directoire en 't Consulaat,
Napoléon, Lodewijk XVIII, Charles X en Louis
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Philippe, met een steeds toenemend succes. Wel
vijf en dertig jaar heeft zij aan het „Théátre Francais" in figuurlijken en letterlijken zin een eerste
rol gespeeld, want iedere auteur rekende het zich
tot een eer en gaf .zich de grootste moeite, door
haar vertolkt te worden, dan was hij tenminste
zeker van zijn succes. In meer dan honderd
verschillende stukken is mile Mars dan ook opgetreden, voor dien tijd een buitengewoon groot
aantal.
Van haar eerste lauweren af, in 1799, tot aan
haar afscheid van het tooneel in 1841, zes jaar
vóór haar overlijden, wist zij door de bekoring van
haar jeugdige en gratievolle verschijning de toeschouwers in verrukking te brengen, zoodat haar
bewonderaars zich moeilijk met het denkbeeld
konden vereenigen, haar in 1841 voor goed te moeten
missen. Doch al bleven zij er bij haar op aandringen,
de planken nog niet vaarwel te zeggen; mlle Mars
was zoo verstandig voet bij stuk te houden. Van
haar kan zeker niet gezegd worden, zooals b.v. bij
mlle Georges het geval is geweest, dat zij haar
roem en gratie heeft overleefd.
Zij was een natuurlijke dochter van den bekenden
tooneelspeler en schrijver Monvel (1745-1812) en
van de actrice Salvetat, die wegens haar provinciaal accent nimmer een engagement aan het
Théáter Francais heeft kunnen krijgen.
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Hoewel als Anne Francoise Hippolyte Salvetat ten
doop gehouden, heeft men haar op de planken
nooit anders dan als mile Mars aangesproken.
Soms vinden we haar krijgshaftigen naam vergezeld van „cadette", ter onderscheiding van haar
iets oudere zuster, mile Mars „ainée", die, hoewel
niet zonder talent weldra door haar zuster overvleugeld werd.
Mlle Mars had dan ook alle natuurlijke gaven,
die een eerste vereischte zijn een jonge actrice
beroemd te maken. Een knap uiterlijk, een gepaste
vrijmoedigheid in haar optreden en vooral een bekoorlijke, innemende stem. Daarbij wist zij zich
met smaak en gratie te kleeden en bracht het
daarin bijna tot volmaaktheid. Kortom, zij bezat
behalve haar onmiskenbaar talent alle uiterlijkheden,
die haar in staat stelden, zoowel te schitteren als
„ingénue" en als „grande coquette welke beide
emplooien zij tot haar zestigste jaar is blijven uitoefenen. Zij speelde met evenveel gemak en succes
een Agnes (L'Ecole des femmes) en een Victorine
(Le Philosophe sans le savoir), als een Célimène
(Misanthrope) en een Silvia (Le Jeu de l'amour et
du hasard), heden ten dage op het repertoire
van de „Comédie Francaise" nog de meest sprekende klassieke voorbeelden van onnoozele en
eerste behaagzieke rollen, zooals ze bij ons betiteld
werden.
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Vóór zij echter het tot zulk een hoogte gebracht
had, zou ze nog heel wat collega's het hoofd te
bieden hebben en natuurlijk werd haar niet terstond een rol als Célimène te creëeren gegeven.
Zij debuteerde in kinderrollen als Louison, de
kleindochter van Argan (Le Malade imaginaire) en
als Clystorel in de „Légataire universel" van Regnard, kleine rolletjes, waarin zij te Versailles bij
het 'gezelschap van La Montansier optrad.
In 1790 volgde mile Mars „La Montansier"
naar Parijs, waar deze een eigen schouwburg bestuurde. Daar de tragedies niet veel opgang maakten,
zocht de directie haar heil in vaudevilles, opéra-comiques en balletten. In „Le Désespoir de Jocrisse"
van Dorvigny, dat ook op het slagveld te Jemappes
werd vertoond (1792), trad de twaalfjarige mile
Mars voor het eerst te Parijs op en behaalde in
een travesti-rol als de broeder van Jocrisse, een
groot succes.
In 1795 maakten de gezusters Mars deel uit van
het ensemble van de „Comédie Francaise", dat in
het Théáter Feydeau, een toevlucht had gezocht.
Hier leerde mile Mars de beroemde actrice mile
Contat kennen, zij die de Suzanne in de „Mariage
de Figaro" had gecreëerd. Zij nam de kleine Mars
in haar bescherming en aan haar raadgevingen
heeft onze actrice wel 't meeste te danken gehad.
Eerst het volgend jaar, toen de „Comédie Fran-
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caise'' door toedoen van consul Bonaparte opnieuw
georganiseerd werd, begint mile Mars voor goed
naam te maken. Wel had zij de eerstvolgende tien
jaren nog steeds den strijd om den voorrang aan
te binden met begaafde actrices als mile Lange
en Mézeray en later met mile Leverd, doch haar
spel nam langzamerhand zulk een vlucht, dat zij
weldra uitstak en de vergelijking met deze actrices
niet langer behoefde te vreezen. Als reeds gezegd,
haar repertoire bestond in de eerste plaats uit de
klassieke blijspelen van Molière, Marivaux, Regnard,
Sedaine en Beaumarchais. Zij bereikte daarin zulk
een volmaaktheid, dat zij begrijperlijkerwijs geen
voorstander was van de nieuwe richting, die zich
van het tooneel trachtte meester te maken, de z.g,
„Fransche romantiek."
Vóór ik echter tot haar optreden in eenige
drama's van Victor Hugo overga, wil ik nog een
oogenblik bij haar klassiek repertoire stilstaan. Haar
beroemdste rollen in de blijspelen van Molière
waren Célimène in de „Misantrope", Elmire in
„Tartufe", Agnès in „L'Ecole des femmes". Alvorens zij echter de „grande coquette" creëerde, speelde
zij ` voor Célimène's nicht Eliante. In „Tartufe" trad
zij eerst op als de dochter van Orgon, Marianne,
later als diens vrouw Elmire. Van Marivaux' repertoire vermeld ik haar Silvia in „Le Jeu de l'amour
et du hasard", haar Araminte in „Les fausses
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Confidences". Van Sedaine vind ik vermeld, Victorine, de trouwe dienstmeid bij de familie Vanderk.
(Le Philosophe sans le sávoir). Ook trad zij op in
zijn „La Gageure imprévue". In Beaumarchais
„Mariage de Figaro" volgde de zij mile Contat
op in de rol van Suzanne.
De kennismaking van mile Mars met Bonaparte
in de salons bij „La Montansier" is haar, evenals
trouwens aan Talma, steeds van het grootste nut
geweest. In 1806, tijdens de voorstellingen van het
„Théátre Francais" in het paleis van Napoleon te St.
Cloud, trad zij naast Fleury, miles Contat en Leverd
geregeld in het blijspel op, ter afwisseling van het
treurspel, waarin Talma, Saint-Prix, miles Raucourt,
Duchesnois en Georges, de hoofdrollen vertolkten.
Ook te Fontainebleau speelde zij later met Talma
„Les Précepteurs,', een komedie van Fabre d'Eglantine en in de Tuileriën, eveneens met Talma „Plaute
ou la Comédie latine" van Lemercier, één van de
weinige voorbeelden, dat Talma een blijspelrol
creëerde. Als bewijs, hoe zeldzaam het gebeurde,
dat een artiest van emplooi veranderde, dient de
volgende aanhaling, die ik met opzet onvertaald
laat : „Talma ne se borne point à faire parler Melpomène, Thalie recoit aussi quelquefois son hommage
et n'en est pas moins orgueilleuse que sa soeur."
Bij het huwelijk van Napoleon met Maria Louise,
werden te Compiègne treurspelen opgevoerd. Daar
Galerij5
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de jonge keizerin echter meer smaak toonde voor
het blijspel, genoot mlle Mars meermalen de
eer, voor de keizerin op te treden. Te Dresden
werd Mlle Mars zelfs met Talma bij . den keizer te
déjeuneeren geïnviteerd en Napoleon liet het haar
toen niet aan complimentjes over haar kunst en
gratie ontbreken.

De keizer, eerst verzot op treurspelen was inmiddels meer belang voor Thalia's kunst gaan toonen
en de gratificaties aan Fleury en Mlle Mars tijdens
hun verblijf te Dresden uitgekeerd, bedroegen een
tienduizend francs, terwijl Talma en Mlle George
slechts achtduizend ontvingen.
Diezelfde Fleury en Mlle Mars moesten in 1814,
toen Napoleon op Elba gevangen zat, in het „Théátre
Francais" voor den keizer van Rusland en den
koning van Pruisen spelen, maar nauwelijks was
Napoleon wederom te Parijs teruggekeerd, of mlle
Mars en Talma haastten zich de gunst van den
keizer terug te winnen.
Bij één van de laatste revues, die Napoleon in
de „Cour du ,Carrousel" hield, zag hij, hoe Mlle
Mars, gezeten in de vensterbank van de kamer
van den „Roi de Rome" met groote aandacht dit
militair vertoon gadesloeg. Hij reed naar haar toe,
nam zijn steek af en vroeg belangstellend, of zij
geen last van de zon had. Mlle Mars wist met
haar figuur geen weg, toen ze zag hoe al die oud-
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gedienden hun oogen op haar gevestigd hielden en
de keizer haar verlegenheid bemerkend, riep lachend
uit : „Blijf maar gerust zitten, de zon heeft op uw
charme geen vat !"
Niet alleen in het klassieke blijspel, doch ook
in de nieuwere werken uit dien tijd, wist Mlle
Mars te schitteren, zooals in „Le Tasse" en „La
Jeunesse d'Henri V", van Alex. Duval in „La
Comédienne", van Andrieux, in „L'Ecole des Vieillards" en „La Princesse Aurélie", van Casimir Delavigne, in „Valérie", van Scribe, in „Clotilde", van
Soulié, in „Henri III et sa Cour", en „Mlle de
Belle-Isle", van Alex Dumas, in „Othello" (Desdémone), van Alfred de Vigny, in „Louise de Lignerolles" van Ern. Legouvé.
Het was toen mode geworden, door fluiten en kabaal te kennen te geven, of men voor- of tegenstander
der romantiek was, natuurlijk buiten de „claque"
om, die voor haar applaus betaald werd. De
houding van Mlle Mars tegenover Victor Hugo,
vooral tijdens de instudeering van zijn drama's is
te eigenaardig, om hier onvermeld te laten. Zij
beeldde zich in, dat zij alleen reeds in staat was,
een stuk te doen vallen of succes te laten hebben,
zoozeer gevoelde zij in dien tijd haar superioriteit
boven de andere artiesten. Inderdaad bekleedde zij,
na den dood van Talma, aan het „Théátre Francais" de eerste plaats en verstond zij de kunst, al
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was zij de vijftig genaderd er nog even bekoorlijk
uit te zien en zich te kleeden als in haar jeugd.
Het eerste werk van Victor Hugo, waarin zij zou
optreden was „Marion de Lorme". Charles X verbood
evenwel uit politieke redenen de opvoering hiervan,
en liet door zijn minister den schrijver een schadeloosstelling van vier duizend francs aanbieden. Victor

Hugo weigerde en men kon den volgenden dag in
de „Constitutionel" lezen : „Le jeunesse n'est pas
aussi facile à corrompre que l'espèrent messieurs
les ministres !" Victor Hugo liet zich niet ontmoedigen en begreep, dat dit koninklijk verbod zijn
volgend drama ten goede zou komen. „Hernani"
werd dan ook terstond door het „Théátre Francais"
aangenomen en verdeeld en Mlle Mars zou natuurlijk
dé hoofdrol van Dona Sol creëeren. In het vijfde
deel van de „Mémoires" van Alex. Dumas vindt
men uitvoerig de repetitiën van dit drama der
Castiliaansche eer behandeld. Mlle Mars maakte
het den schrijver met allerlei kleingeestige opmerkingen over sommige versregels lastig, zoodat Victor
Hugo vaak zijn geduld verloor en haar de rol wilde
afnemen. Zoover liet zij het echter niet komen.
Bovendien was Mlle Mars omstemd, omdat Hugo
den steun der „claque" onnoodig en ongewenscht
achtte en genoeg vertrouwen in zijn werk en zijn
vrienden stelde, om buiten dit betaalde succès om
den vuurproef zijner eersteling tegemoet te zien.

FRANSCHE TOONEELSPELERS.

133

Eindelijk zou de première plaats vinden. (Jan. 1830).
Om drie uur in den middag waren de bovenrangen reeds door Hugo's vrienden ingenomen,
die ruim vier uur vóór den aanvang de groote gebeurtenis afwachtten. Vooral de parterre bood een
zonderlingen aanblik in deze zaal vol zijde, juweelen,
bloemen en décolleté's, waar de jonge Théophile
Gautier met zijn vuurrood vest en lange haren
door zijn luidruchtigheid de deftige bezoekers van
stalles en balcons ergerde. Mlle Mars, eenmaal op
de planken, vergat haar onaangenaamheden met
Hugo en deed haar uitersten best. Een regen van
bloemen beloonde haar aan het slot voor het geschonken kunstgenot. „Hernani" had, niettegenstaande het gesis en gefluit, glansrijk overwonnen en
een serie van vijf-en-veertig opvoeringen, alleen
onderbroken door een ongesteldheid van Mlle Mars,
vonden achtereenvolgens plaats.
Na de Juli-revolutie bestond er voor de „Comédie
Francaise" niet het minste bezwaar, het wederom
met „Marion de Lorme" te probeeren, doch Hugo
had reeds zijn woord gegeven aan de directie der
„Porte St. Martin", waar Mme Dorval de titelrol
zou vertolken. Toen Mlle Mars dit hoorde, ging
zij ijlings den auteur opzoeken om hààr de rol te
geven, Hugo weigerde evenwel.
Zijn tweede drama, waarin Mlle Mars is opgetreden,
was Angelo. Ook bij de instudeering van dit drama
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heeft de dichter met haar de grootste onaangenaamheden gehad. In dit stuk kwamen twee groote
vrouwenrollen voor. La Tisbé en Catarine. Hoewel
deze laatste rol meer voor het talent van Mlle
Mars geschikt was, koos zij die van de „bohémienne"
Tisbé en Mme Dorval zou als gast Catarine vertolken. Na nog een heftige woordenwisseling over
de eereplaats op 't affiche de z.g. „vedette", vond
in 1835 de opvoering van den „Tyran van Padua"
plaats. Het drama sloeg in en beleefde een aantal
goed bezochte opvoeringen. Beide actrices hadden
met hun rollen succès, zoodat Mlle Mars niet anders
dan tevreden kon zijn en Mme Dorval den schrijver
ten zeerste dankbaar was.
Weinige maanden na het afscheid van Mlle Mars
van het „Théáter Francais" (Oct. 1840) vond nog
een bénéficevoorstelling plaats. (April '41) waarin
zij voor het laatst als Célimène optrad en als Sylvia in „Le Jeu de l'Amour". Jules Janin vertelt,
hoe zij in de schitterende kleedij van deze aartskokette er even aantreklijk uitzag, als de zich voor
kamermeisje uitgevende Sylvia in haar japonnetje
van Lisette. Haar heengaan was een groot verlies
voor de „Comédie", omdat er niemand was, die
haar erfenis dorst aanvaarden.
Toen zij zes jaar later overleed, in de maand,
die haar naam draagt, volgde achter haar lijkkoets
één van haar leerlingen, Mlle Doze, die haar kunst
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waardig was. Zij verliet echter in het zelfde jaar
nog het Théáter Francais om met den romancier
Roger de Beauvoir in het huwelijk te treden. Van
haar hand bestaan „les Confidences de Mlle Mars",
die het intieme leven van de groote kunstenares
in het begin van haar loopbaan behandelen en uit
haar mond zijn opgeteekend.

MLLE GEORGES. 1787 1867 .

Elk artiestenvriend te Parijs wist u omstreeks
1855 de woning aan te wijzen, waar de bijna 70
jarige Mlle Georges met haar zuster, haar neef
Tom Harel en haar oude dienstmaagd Adélaide
van de vermoeienissen van haar ruim vijftigjarige
tooneelcarrière uitrustte ; het huis van de Rue Bassedu-Rempart, welke straat nu al lang verdwenen
is en plaats gemaakt heeft voor den monumentalen
kunsttempel van Garnier, de wereldberoemde Groote
Opera.
Mlle Georges zat daar aan haar tafel, waarop
een Sèvres porseleinen schoteltje stond met snuiftabak. Niet dat de beroemde tooneelspeelster van
deze tabak gebruik maakte, maar zij had de gewoonte aangenomen, terwijl zij met haar vrienden
in gesprek was de fijne tabakskorreltjes door haar
vingers te laten glijden en den geur er van op te
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snuiven, waarbij men gelegenheid had haar nog
steeds fraai gevormde handen te bewonderen, laatste
overblijfselen van die eens hooggeroemde schoonheid, die nu door haar kolossalen lichaamsomvang
en geweldigen „embonpoint" nauwelijks meer te
herkennen viel. Vele vrienden uit haar jeugd, oude
confraters, die met haar de groote veldslagen der
Romantiek hadden meegeleefd en gestreden, jeugdige actrices, die raad kwamen vragen bij de leerling
van Mlle Raucourt, bij haar, die naast Talma en

Frédérick-Lemaitre zoovele triumfen had gevierd,
kwamen haar geregeld bezoeken.
Deze bijzonderheden deelt de tooneelspeler en
schrijver Pierre Berton, de kleinzoon van den beroemden acteur Samson, in zijn „Souvenirs d'un
homme de Théátre", mede.
Mlle Georges haar naam wordt ook vaak zonder
„s" geschreven was wat de Franschen noemen
een echt „enfant de la balie". Onder deze benaming
dichtte Francois Coppée in zijn „Contes en vers"
een gevoelvol verhaal van een tooneelkind, wiens
moeder concierge en wiens vader souffleur bij den
schouwburg was, waar het meisje het levenslicht zag.
De vader van Mlle Georges was orkestmeester,
haar moeder actrice bij een reizend tooneelgezel=
schap, toen Marguérite Joséphine Weimer geboren
werd. Kort te voren maakte Weimer deel uit van
den staf van het Lotharingsche regiment, dat te
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Bayeux in garnizoen lag. Hier sleet het beeldschoone
meisje, dat later te Parijs zoo'n grooten naam zou
maken, haar eerste jeugd. Weldra moest zij echter
mee den kost verdienen en trad op in „De twee
kleine Savoyaards", in „Het Oordeel van Paris",
in „Paul en Virginie". Haar ouders besloten haar
voor den zang op te leiden, omdat ze een lief

stemmetje had. Het toeval wilde anders.
Mlle Raucourt, die te Amiens als „Sémiramis"
van Voltaire optrad, zag, hoe tusschen de coulissen
de twaalfjarige Mlle Georges met volle aandacht
haar spel volgde en haar bewegingen stond na te
bootsen. Getroffen door de buitengewone schoonheid en bevattelijkheid van het jonge meisje, sloeg
zij den ouders voor haar mee naar Parijs te nemen
om haar daar onder haar persoonlijke leiding voor
het groote tooneel te bekwamen, hetgeen dan ook
gebeurde.
Volgende anecdote, die Mlle Georges later zelf
medegedeeld heeft doet zien, hoe bij de hand zij
in die jaren reeds was, hoewel niet strikt eerlijk.
Tijdens de revolutie-dagen bevond zich de familie
Weimer met haar eigen tent te Nancy. Op een
avond, dat het hevig sneeuwde, vader reeds voor
den lessenaar zat en moeder en de andere artiesten
zich aan 't kleeden waren, stond de kleine Georges
met haar twee jaar jonger zusje bij de controle
op de bezoekers te wachten. Er kwam maar niemand
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opdagen, afgeschrikt door het slechte weer, en de
beide meisjes verkleumden van de kou.
De eerste bezoeker nam een parterreplaats van
vijf sous en Mlle Georges, die veel van snoepen
hield, zond haar zusje naar den overkant bij den
bakker om voor dat geld een paar warme appelbollen te koopen. Net hadden zij hun versnapering
op, of vader verschijnt en wil dien eenen bezoeker
zijn geld teruggeven, omdat hij toch voor één persoon de voorstelling niet kan laten aanvangen.
De recette teruggeven ! Hoe komt u
Hoe kan het publiek vertrouwen
er bij ►
krijgen in een directie, die haar tent opent en sluit,
al naar het haar goeddunkt ?
Toevallig hield het juist op met sneeuwen en
vertoonden zich enkele bezoekers aan het bureau.
Vader ging weer naar binnen, de zaal vulde zich
langzamerhand en de kleine Georges, als een volleerde controleuse, wist die enkele sous van het
ontvangbedrag wel af te houden, zonder dat haar
ouders er achter kwamen.
Toen zij vijftien was, zou zij op voorspraak van
Mlle Raucourt in het „Théátre Francais" debuteeren
en wel in de rol van Clytemnestre. Een groote
toeloop van belangstellenden verdrong zich vóór
den ingang om de eerste proeven van dit beeldschoone actricetje in Racine's „Iphigénie" bij te
wonen. (Nov. 1802.) Eenige maanden te voren had
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het debuut plaats gevonden van Mlle Duchesnois
als „Phèdre" en hoewel deze actrice broodmager
was en leelijk van uiterlijk bovendien, had zij de
geheele zaal ontroerd door haar gevoelvol spel. Men
was dus erg benieuwd, wie het van deze twee actrices,
waarvan de één twaalf jaar ouder was zou winnen,
temeer omdat er geruchten in omloop waren, dat de
Eerste Consul op de knappe Mlle Georges gecharmeerd was, zooals later waar bleek te zijn, en dat
zijn echtgenoote Joséphine de Beauharnais, de latere
keizerin, uit jaloezie Mlle Duchesnois trachtte te
pousseeren.
De belangstelling was derhalve ten hoogste gespannen, ook onder de artiesten en de pers en
het was voor Mlle Georges geen gering waagstuk
na het groote succes van Mlle Duchesnois de proef
te durven doorstaan. Opnieuw zou echter bewezen
worden wat schoonheid en gratie vooral in dien
tijd bij het publiek vermochten. Mlle Georges
behoefde zich slechts te vertoonen en haar eerste
verzen te zeggen of zij had het pleit gewonnen,
hoewel zij nog lang niet over die dramatische gaven
beschikte, waarmee zij later wist te schitteren.
Haar „spel" liet den toeschouwer tamelijk koud en
Mlle Duchesnois was daarin verre haar meerdere.
Toch gelukte het haar die gevaarlijke concurrente
voorbij te streven en Mlle Duchesnois zou geheel
op den achtergrond geraakt zijn, had minister Chap-
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tal in 1804 beide actrices niet als „sociétaires"
van de „Comédie Francaise" doen opnemen, terwijl
hij ieder haar afgescheiden emplooi aanwees, zonder
zich te storen aan het kabaal der „Georgiens" en
„Carcassiens", den spotnaam, dien de aanhangers
van Mlle Georges hun tegenstanders gaven, omdat
Mlle Duchesnois „était maigre comme une carcasse".
De gevreesde criticus Aristarque Geoffroy le
monarque du feuilleton bleef Mlle Georges in
zijn „ Journal des Débats", prijzen, natuurlijk weer
ten koste van haar collega, en roemde haar als de
Fransche Gratie, zusterlijk vereend met de Grieksch
klassieke Venus. Als „Sémiramis" en als „Mérope"
moet zij er dan ook als een marmerbeeld uitgezien
hebben, één en al verrukking voor het oog, en
daar kon het gevoelvolle spel van Mlle Duchesnois
niet tegen op. Eerst vier jaar later zou de laatste
ongestoord zich geheel aan haar kunst kunnen
wijden, want de „minlijke" schikking tusschen beide
actrices was maar schijn.
Na de vierde opvoering van „Artaxerxes" van
Delrieu (April 1808), waarin Mlle Georges als
„Mandane" optrad, verspreidde zich plotseling het
gerucht : Mlle Georges is uit Parijs verdwenen. Gelijktijdig ontdekte men het vertrek van den danser
van de Opera Duport. Samen schenen zij een
snoepreisje ondernomen te hebben, want na enkele
weken vernam men, dat Mlle Georges te Weenen
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was opgetreden en van daar naar Moskou zou
gaan, waar Duport ook was heengereisd. De schitterende aanbieding, die zij van keizer Alexander
ontving, deed haar besluiten in de keizerlijke schouwburgen te Moskou en St. Petersburg eenige seizoenen
te blijven, totdat de oorlog uitbrak en zij wenschte
naar haar vaderland terug te mogen keeren. De
keizer die zeer met haar ingenomen was, wilde
daar niets van hooren en zei galant :
- Laat mijn leger eerst een voorsprong hebben
en ik zal u er zelf heen brengen.
Gekrenkt antwoordde Mlle Georges :
- In dit geval begeer ik liever te wachten, tot
de Franschen in Moskou zijn ; bovendien zal ik
dan ook minder lang te wachten hebben.
Zij verlaat in het geheim St. Petersburg, steekt
de zee over naar Stockholm, waar zij Bernadotte
en Mme de Staël, die bij de familie van haar echtgenoot, baron de Staël-Holstein logeerde aantreft,
en geeft hier enkele voorstellingen. Van Bernadotte
krijgt zij een escorte met parlementair mee om
naar Brunswijk te trekken, waar koning Jérome
Bonaparte zich ophoudt. Van hem verneemt zij,
dat zijn broer Napoleon zich te Dresden bevindt
en tijdens den wapenstilstand den troep van het
„Théatre Francais" wil laten overkomen. Nu is zij
niet langer te houden. Zij wil haar vroegere kameraden en den keizer terugzien. Jerome zendt een
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koerier naar Napoléon en deze verzoekt generaal
Caulaincourt haar te gaan afhalen. De keizer, die
op deze onverwachte terugkomst van Mlle Georges
na een vijfjarige scheiding niet voorbedacht was,
had slechts de „komedie"-afdeeling van het „Théátre Francais" naar Dresden laten komen. Nu
wenscht hij zijn hoogen gasten evenals te Erfurt
ook eenige treurspelen aan te bieden. Een telegram
naar Bordeaux, waar Talma zich ophoudt, één naar
Parijs om Saint-Prix over te doen komen en de
hoofdstad van Saksen ziet weldra ook de treurspelartiesten binnen haar muren. Mlle Georges werd
door den keizer weer in genade aangenomen en
de jaren van haar afwezigheid als even zooveel
dienstjaren in rekening gebracht.
De volle glans van haar onvergelijkelijke schoonheid, gevoegd bij enkele diplomatieke zendingen,
die de keizer haar opdraagt en hun intimiteit na
afloop der voorstellingen doen deze lankmoedigheid
van Napoleon volkomen begrijpen. Deze voorstellingen te Dresden in den zomer van 1813 moeten
bijzonder schitterend geweest zijn. Fleury vertelt
in zijn „Mémoires", dat Mlle Georges al de vorstelijke personen, die den schouwburg vulden, lachend
„les chambellans de l'aigle" noemde. De keizer eng
keizerin van Oostenrijk waren uit eigen beweging
hun schoonzoon naar Dresden gevolgd. De koning
van Saksen, wel twintig vorsten van de Oostzee-
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provinciën en den Rijn waren verder aanwezig,
kortom een zaal vol kruisen, ordeteekenen en diamanten en ten slotte de klein-groote Veroveraar,
die steeds bij het begin van elke voorstelling op
zich wachten liet.
Einde Augustus waren de artiesten van de „Com.
Franc." weer te Parijs terug en maakte „la reine
voyageuse", zooals Mlle Georges spottend genoemd
werd, weer deel van dit illustre gezelschap uit.
Lang heeft zij het er niet uitgehouden. Zij had iets
in haar bloed, dat aan haar groote kunstzusters
Rachel en Sarah Bernhardt doet denken, een verlangen om overal te schitteren, veel geld te verdienen
en vooral haar eigen baas te zijn. Na den val van
haar Beschermer, wreekten zich haar collega's, afgunstig en jaloersch, en wisten gedaan te krijgen,
dat haar naam van de lijst der „sociétaires" geschrapt
werd, toen zij in 1818 wederom het „Théátre
Franpais" verlaten had.
Mlle Georges trad toen in Londen op en vormde
een eigen gezelschap, waarmee zij de provincie
doortrok. Toen in 1822 de schouwburg „de l'Odéon"
tot tweede „Théátre Franpais" verheven werd, engageerde men haar als eerste rol en hier speelde
zij opnieuw de groote rollen van de klassieke
tragedies naast enkele nieuwe stukken. In 1828
ging zij met Harel om redenen van intiemen aard
een tournée door de provincie maken, speelde o.a.

MLLE GEORGES.

Naar een schilderij van Gérard.
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ook te Amsterdam en toen hij het volgend jaar
directeur van het „Odéon" werd, trad zij wederom
in dezen schouwburg op. Hier creëerde zij „Catherine
de Médicis", Agrippine in „Une fête de Néron"
en de beide rollen van koningin Christine van
Zweden in de gelijknamige drama's van Frédéric
Soulié en Alexandre Dumas, „Christine à Fontainebleau." Ook vertolkte zij de courtisane Galigaï,
in „La maréchale d'Ancre" van Alfred de Vigny,
de beruchte maitresse van Concini, den gunsteling
van Maria de Médicis.
Toen Harel in 1831 directeur van de „PorteSaint-Martin" was geworden, volgde zij hem en in
dezen schouwburg vierde zij haar triumfen naast
Frédérick in het romantische drama „Lucrèce
Borgia" en „Marie Tudor" van Victor Hugo. Ook
als Marguerite van Bourgogne in „La Tour de
Nesles", als de markiezin de Brinvilliers in „La
Chambre ardente" door de twee vaudevillisten
Bayard en Mélèsville naar het voorbeeld van „Lucrèce Borgia" bewerkt, behaalde zij een groot
succes. Harel ging echter in 1840 failliet en toen
trok Mlle Georges nogmaals naar Rusland, om
later, weer in Frankrijk teruggekeerd in den Gaitéschouwburg en het Odéon op te treden.
Haar steeds toenemende lichaamsomvang stond
haar succes meer en meer in den weg. Zij trachtte
toen een klas voor declamatie op te richten (1847),
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maar ook dit liep haar tegen en toen zij in de
jaren 1854 en '56 nog voor een enkele maal speelde, bleef het publiek onverschillig en juichte de
eens zoo gevierde kunstenares nauwelijks meer toe.
In 1846 vergeleek men haar reeds spottend met
't reuzenbeeld van Melpomène van het Louvremuseum, tien jaar later met de „dikke dame" van
een kermistent. Haar bénéfice-voorstelling in het
Odéon, waar zij voor de laatste maal als „Cléopatra" in de Rodogune van Corneille optrad, was
dan ook haar laatste succes ; daarna hoorde men
niet meer door het publiek van haar spreken. Zij
was als actrice ten doode opgeschreven en toen
in 1867 het doodsbericht van de tachtigjarige kunstenares in de couranten werd opgenomen, verwonderden zich velen, dat zij eenige dagen te voren
nog tot de levenden behoord had. Sic transit
gloria wanneer men eenmaal oud en vergeten
is. De laatste jaren had zij bovendien nog met gebrek
te kampen gehad. Zij, die eens de maitresse van
den grooten Napoléon geweest was, zag zich genoodzaakt aan zijn neef Napoléon IH toestemming
te vragen bij de wereldtentoonstelling van 1867
de wandelstokken en parapluies in ontvangst te
mogen nemen. Van keizerlijk tooneelspeelster tot
vestiairejuf Gelukkig stierf zij nog hetzelfde
jaar.
Toch schreef Théophile Gautier over haar in
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1849. Nog kort geleden was haar verschijning die
van een bloem en tevens van een marmeren beeld.
In twee scholen heeft zij lauweren geoogst. In 't klassieke en het romantische drama. Terwijl de één
uitriep : „Welk een Clytemnestra !", juichte een
ander : „Welk een Lucrèce Borgia !" Haar welluidende stem, haar oog, dat beurtelings vonken
kon schieten en verleidelijk kon lachen, haar vorstelijke gebaren, haar demonische hartstochtsuitingen
zouden Shakespeare verrukt hebben .
Pierre Berton huldigde haar vooral als „la Reine
du Théátre" . Haar geheele optreden was dat van
een vorstin, het majestueuze van haar houding,
van haar gebaren hadden iets koninklijks. Zelfs
Aar schrift droeg daar den stempel van. Daarbij
was zij steeds vroolijk van aard en op geestig gezelschap gesteld, waarmee zij uren lang kon praten
over de vele lotgevallen van haar bont bestaan,
over de beroemde vorsten, de groote schrijvers,
met wie zij omgegaan had in den tijd, toen na de
belangrijke politieke gebeurtenissen, de niet minder
belangrijke literaire strijd uitbrak.
Zoo bleef zij haar vroolijk humeur tot het einde
van haar dagen behouden. Haar verloren jeugd,
schoonheid, naam als kunstenares, niets kon haar
levensvreugde aantasten. Eenvoudig en gelukkig
door de blijde herinneringen aan haar vroegere
grootheid, heeft de hoogbejaarde actrice den dood
..
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afgewacht en na zes weken ziek gelegen te hebben
is zij zacht ontslapen, na eerst nog den wensch
te kennen gegeven te hebben, begraven te worden
in haar zwart zijden japon en haar fluweelen mantel
van „Cléopatra", die zij uit de „débácle" gered
had.

VIRGINIE DÉJAZET 1798-1875.

Nietig, verscholen tusschen de belendende huizen
van den Boulevard du Temple, verheft zich de
gevel van den kleinen schouwburg, wiens eigenares
eens den trots uitmaakte van het Fransch „Vaudeville"-tooneel. De talentvolle en bekoorlijk Déjazet,
die twee en zeventig jaar lang Thalia's kunst met
ijver, geestdrift en gratie gediend had, kwam,
niettegenstaande haar groot succes, op hoogen
ouderdom gebrekkig en bijna geheel vergeten, aan
haar eind. Moest niet een jaar vóór haar overlijden,
een bénéfice-voorstelling in de „Grand-Opéra" gearrangeerd worden, om haar laatste dagen wat te
helpen verzachten ? Bij die gelegenheid, waaraan de
niet minder bejaarde Frédérick-Lemaitre zijn medewerking verleende, heeft de zes en zeventig-jarige
actrice nog eenmaal Sardou's „Monsieur Garat"
gespeeld en zong ze met een piepstemmetje haar
eens zoo beroemde „Lisette" van Béranger, op
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muziek van diens vriend en bewonderaar Frédéric
Bérat :

„Enfants, c'est moi qui suis Lisette
La Lisette du chansonnier.
Dont vous chantez p lus d'une chansonnette
Matin et soir sous le vieux maronnier
Deze romance was zij een dertig jaar geleden
bij den volksdichter aan huis komen voordragen,
naar aanleiding van een lieven brief, dien zij van
Béranger ontvangen had. Hij zelf bezocht reeds
lang geen schouwburgen meer, doch had in zijn
eenzame woning van het succes zijner „Lisette"
vernomen, z'n jeugdvriendin, „tendre et infidèle
comme Manon", aan wie hij nog zoo vaak met
bewogen hart terugdacht. Nu beeldde Déjazet in
het „Palais Royal" zijn Lisette uit, een Lisette, die
ook op leeftijd was gekomen, gezeten in een grooten
leuningstoel en omringd door jonge meisjes, als
een grootmoeder, die aan haar kleindochters van
haar jeugdherinneringen vertelt. Déjazet had aan
Béranger geschreven :
„Meneer, ik ben gelukkig, dat meneer Bérat mij
de vertolking van zijn lieve melodie opgedragen
heeft. Kan trouwens het succes twijfelachtig zijn,
wanneer men iets van Béranger zingt ? Daarom
verstout ik mij, na de hulde, die iedereen mijn
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nietig persoontje brengt, en die u toekomt, u hierbij van mijn groote dankbaarheid kennis te geven."
Béranger antwoordde haar terstond :
„Neen, mejuffrouw, u bent mij niets verschuldigd.
Integendeel. Ik ben het veeleer u. U hebt met behulp van eenige acteurs, die ik daarvoor bedank,
gewerkt aan de herleving van eenige van mijn geliefde dochters en uw groot talent dat door het
publiek zoo gewaardeerd wordt, heeft de herinnering
aan hun vader wederom opgewekt. U bent de
knappe vertolkster van mijn vluchtige pennevruchten.
Ik kon het niet beter getroffen hebben, want sommige commentaren staan dikwijls boven hun text
en de mijne is rijker geworden door uw geest.
Vele schrijvers zullen mij om u benijden. Als ik
niet zoo dom was geweest dertig jaar eerder op
de wereld te komen dan u, waart gij mijn eerste
fee geworden. Met behulp van mr. Vandenburch
den auteur van „Les Chansons de Béranger" bent
u in waarheid mijn tweede. Sta mij toe van uit mijn
afgelegen oord u mijn eerbied en dank aan te
bieden. Het hart van een bejaard man is door uw
bekoorlijke kunst weer jong geworden.
Onverwachts kwam Déjazet na de ontvangst van
dit hartelijk epistel den ouden dichter opzoeken en
zong in tegenwoordigheid van zijn vrouw hem
„Lisette" voor. De tranen liepen Béranger langs
de wangen en hij was nog bleeker dan Déjazet
—
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zelf. Een kus op haar voorhoofd was al wat hij
haar geven kon en nooit heeft Déjazet haar kunst
beter en gelukkiger beloond gezien. Op dat oogenblik was de actrice de gelijke van den dichter.
Zij doorvoelde dezelfde emotie, de zelfde kunstaandoening, Het eenige verschil, dat er toen tusschen
hen bestond was dat haar kunst met de laatste
noten in het niet verdween en die van den dichter
voor ons bewaard is gebleven. Doch , overigens
welk een voldoening voor Déjazet ! Zij, die in de
liederen van Béranger opgetreden was, voelde zich
toen Lisette in eigen persoon en wist bij, den
dichter tranen te doen opwellen
Er bestaan twee levensbeschrijvingen over haar
van Eugène Pierron, een tijdgenoot, en van Henry
Lecomte, en verder eenige feuilletons, doch haar
„mémoires" heeft zij nooit willen uitgeven. Zij zond
aan iemand, die haar voorstelde haar secretaris te
worden, den volgenden brief :
„Het zou een dwaasheid zijn een geschiedenis
het licht te doen zien, die alleen succès zou kunnen
hebben, naarmate men er meer of minder schandaaltjes in meent te vinden. Mijn leven is echter
eenvoudiger geweest dan men veronderstelt. Het
naar waarheid te beschrijven, zal dus niets bijzonders
opleveren, want ik bezit geen voeldoende ondeugden om de nieuwsgierigheid te prikkelen, noch
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voldoende deugden om op bewondering aanspraak
te mogen maken."
Uit dit schrijven blijkt haar gezond verstand,
dat voor haar goed hart niet behoefde onder te
doen. Haar aanleg, haar talent, berustten hoofdzakelijk op ondeugenden spot, gratie, losse bevalligheid, die meer naar den smaak der achttiende eeuw
overhelden, dan naar de meer positieve, nuchtere
negentiende. Zij was een actrice in het genre van
Sophie Arnould 1) die zij trouwens in een stuk naar
haar betiteld in het „Palais-Royal'' heeft uitgebeeld, een
Saksisch porseleinen vaas vol Voltairiaanschen geest.
Zij heeft een geheel „apart" genre gecreëerd, een
„onechte" kunst voortgebracht, even onnatuurlijk
als de talrijke „travestis", waarin zij optrad. Doch
goed beschouwd heeft deze kunst van louter bekoring evenveel recht van bestaan, als de kunst
der Watteau's, Boucher's en Greuze's, thans zoo
in den smaak die het voorbeeld zijn van gewaagde „élégance" naast bevallige „pose".
Wie verstond het beter dan Déjazet in haar travestis een dwazen fat uit dien tijd te personifieeren,
wanneer hij ronddraait op zijn schoenen met roode
hakken en met den top van zijn vinger een korreltje
snuif van zijn kanten jabot tikt ? Als zij een markies
de Lauzun of de Richelieu, den één of anderen
1) Een befaamde zangeres van de Opéra (1744

-

1802).
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„petit-maitre, verleider of jonker uit te beelden
had, dan kon men overtuigd zijn, dat zij de illusie
er volkomen van wist weer te geven. Zij voelde
zich op den duur in mannengewaad even goed
thuis, als in de „jupe courte" van een soubrette
of grisette.
En dan haar kristalheldere stem, die de zoo ondeugende coupletten der vaudevilles in de zaal wist
te lanceeren, zonder ooit den goeden smaak te
kwetsen ! Wat al triomfen heeft zij in de „Gymnase"
daarmee niet gevierd, wat een verbluffende routine
lag de even twintigjarige Virginie daarin reeds niet
aan dag ! Geen wonder trouwens, als men nagaat,
dat zij op haar vijfde jaar al begonnen was te
spelen. In den ouden tuin der „Capucines", de
tegenwoordige Rue de !a Paix, stond de kleine
schouwburg der „Jeunes Comédiens", waar vaudevilles en voordrachten werden gegeven door jeugdige
artiesten en waar Pauline Virginie als danseresje
debuteerde.
In 1807 werd zij aan den Vaudeville-schouwburg
voor kinderrollen geëngageerd en later aan de
Variétés. Daarna treedt zij te Lyon en te Bordeaux
op, waar zij voor het eerst den schoonklinkenden naam van Déjazet aanneemt, dien zij later
tot een zoo groote vermaardheid zou weten op te
voeren.
De Gymnase schouwburg, die bij het huwelijk
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van den hertog van Berry met prinses Caroline
van Napels haar ter eere „Théátre de Madame" genoemd werd beleefde in die dagen zijn eerste
succès met Scribe en de jeugdige actrice Léontine
Fay, die evenals Virginie als heel jong meisje aan
het tooneel was gekomen.
De directie van dezen schouwburg, die de lieve
travestis van Déjazet nog niet vergeten was, schreef
naar Bordeaux, of zij idee had naast Léontine
weer te Parijs op te treden. Déjazet nam het aanbod met beide handen aan en bleef hier ongeveer
zeven jaar verbonden.
Nadat de revolutie van 1830 achter den rug
was en de familie Bourbon Frankrijk had verlaten,
dorsten de tooneelschrijvers wederom den overwinnaar van Wagram en Austerlitz op de planken
brengen. Zoo gebeurde het dat Déjazet in den
schouwburg der „Nouveautés" van de „Place de
la Bourse" voor den jongen Napoléon optrad in
„Bonaparte à Brienne" en deze travesti werd één
harer lievelirigsrollen.
Als echter het „Palais-Royal", den zesden Juni
1831 zijn deuren wederom opent, zal met Samson
en Régnier, ook Virginie Déjazet den schouwburg, die
sedert La Montansier achteruitgegaan was, nieuwen
luister geven. Een goede dertien jaar vormt zij de
attractie van dezen tempel der lichte Muze en
behalve de reeds geciteerde stukken treedt zij o.a.
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op in „Madame Favart", „Les premiers armes de
Richelieu", „Frétillon", „Voltaire en vacances", „La
Périchole". Na wederom op haar vroegere planken
der „Variétés" en „Vaudeville" te hebben gespeeld,
gaat zij een langdurige tournée in de provincie
maken en eindelijk te Parijs teruggekeerd, neemt
zij met haar zoon de directie op zich van de
„Folies-Nouvelles", die zij den naam geeft van het
nog heden bestaande „Théátre Déjazet".
Hier weet opnieuw de nu reeds vijf en zestigjarige
actrice heel Parijs in te palmen door haar charme,
haar eeuwigdurende jeugd. Victorien Sardou, die nergens kans ziet na zijn eerste „échec" zijn proeven op
tooneelgebied geplaatst te krijgen, vindt bij haar
een gastvrij onderdak. „Monsieur Garat", „Les Prés
Saint-Germain", „Les Premiers armes de Figaro"
maken Sardou voor goed bekend en Déjazet verheugt zich niet weinig, dat haar onderneming zoo
schitterend marcheert. Het succès van „Mr. Garat"
werd later in een „revue" der „Variétés" opnieuw
in het geheugen teruggeroepen en onderstaand
liedje, lachend en vroolijk, geeft beter beeld van
Déjazet's kunst dan een breedvoerige bespreking
in staat is.

On a dit
Qu' un succès immense
Mit longtemps Garat en crédit.
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C'était le Dieu de la romance
Et Déjazet nous le rendit.
Naturelle
On dit d'elle:
Quel modèle
De bon gout.
Voix, finesse,
Jeu, souplesse,
Gentillesse,
Elle a tout !
Aussi
„Garat" a réussi
On a parlé de lui
Tout comme d'un chef-d'oeuvre.
Fier de l'oeuvre
Qui l'amusait
Tout Paris qui jasait,
Jasait de „Déjazet".
Helaas, het succès duurde niet eeuwig ! De zorgeloosheid van haar zoon, zijn onaangenaamheden
met de pers doen weldra de kansen keeren. Doch
Déjazet is behalve de talentvolle actrice, een goede
moeder. Te goed, want ze stopt haar zoon steeds
geld toe, dat even snel weer verdwijnt.
Wanneer hij het met de verslaggevers te bont
gemaakt heeft, ziet men zijn oude moeder naar de
directie der kranten zich spoeden en het geschil
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wordt door haar tactvol optreden bijgelegd. Zij
kon geen onrechtvaardigheid dulden en haar devies
„Bien faire et laisser dire" heeft menig afgunstig
en lasterend praatje bij zijn geboorte gesmoord.
Niettegenstaande zij voor dien tijd zeer gewaagde
liedjes heeft voorgedragen, viel er op haar moreel
gedrag niet het minst aan te merken.
Volgende anecdote lijkt mij voor een actrice
wel wat al te gezocht en braaf, doch Dumas fils
stond voor de waarheid in. Hij had namelijk zijn
„Marguérite Gautier" oorspronkelijk voor Déjazet
bestemd en in de text de noodige coupletten gebracht. Zij maakte bezwaar deze rol te creëeren,
omdat Marguérite haar liefde veil bood, en Frétillon
slechts uit liefde gezondigd had.
Haar goedheid, haar vrijgevigheid, drong ook tot
andere kringen door dan tot die der tooneelartiesten. Een eenvoudig priester, die reeds zoo vaak
haar als „Lisette" had hooren roemen, maar wegens
zijn stand zich niet in den schouwburg kon vertoonen, verzocht haar voor zijn armen „Lisette"
eens te komen voordragen.
Déjazet zocht hem op en vroeg hem :
„Eerwaarde, kunt u zoo iets toestaan ? Lisettte
en Béranger tegelijk ?"
Welzeker, ik vat het op als homoeopaat. De
ééne zonde wischt de andere uit. U doet er een
weldaad mee en mij een groot genoegen."
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Déjazet liet zich niet langer smeeken.
Geen wonder, dat de Franschen van sommige
tooneelartiesten houden en trotsch op hen zijn. Is
de illusie, die zij weten op te wekken, niet het
schoonste in ons leven ?

FRÉDÉRICK-LEMAITRE.
1800-1876.

Ruw, doch goedhartig in den omgang, onbeschaafd in zijn taal, een echte „bohémien", een
tooneelspeler met al de allures van den komediant,
vrijpostig, de slappe hoed achter op 't hoofd, bewust van zijn macht over anderen, door iedereen
met ontzag begroet als de „Talma" van den
„Boulevard du Crime", d. w. z. als de geniaalste
acteur van het melodrama, dat in de schouwburgen
van den „Boulevard du Temple" hoogtij vierde.
Frédérick was een echte dubbelnatuur, steeds
forsch en machtig, zoowel in het platte als in het
verhevene, geen godheid als Talma, die zich door
gestalte en voorkomen met de klassieke helden
wist te vereenzelvigen, doch een „demon", een
geniaal menschenkind met al zijn lusten en begeerten,
hoogmoedig, cynisch-onbeschoft, iemand, in staat
het publiek van angst te doen sidderen, doch die
tevens door zijn schilderachtig typeeringsvermogen

VIRGIN IE DEJAZET.

Gravure van Carey.

FREDERICK-LEMAITRE.

Gravure v. Carey.
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en door zijn origineele invallen op hun lachlust
wist te werken.
Als men hun beider portretten vergelijkt, doet
Talma terstond aan een Romeinsch imperator denken,
Frédérick heeft niets van dat regelmatige in zijn
gelaat. Ook hier dezelfde contrasten als bij zijn
spel. Frédérick had een gezicht om niet licht te
vergeten met zijn breeden kin, zijn scherp gebogen,
beweeglijke mondhoeken, die een hooghartige, trotsche uitdrukking aan zijn uiterlijk gaven. Een weelderige haarbos, dien hij onder het spelen nooit met
rust kon laten, schitterende, tartende oogen, die
vonken schoten, zoodat later, toen hij zijn stem
kwijtraakte, die overigens niet aangenaam van klank
was, hij door zijn mimiek wist te vergoeden, wat
zijn orgaan bedierf.
Is Talma het voorbeeld van den klassieken
Franschen tooneelspeler gebleven, Frédérick was
de onvolprezen vertolker der menschelijke hartstochten, de man der tegenstellingen en zooals
Dumas als neventitel aan zijn „Kean" gegeven
heeft, het voorbeeld van „désordre et génie". Aan
traditie had hij een broertje dood, een uitdrukking,
die bij de karakteriseering van zijn persoon past.
Eerst begon hij zich in zijn rol in te leven. Was
hij eenmaal in de huid van zijn personage gekropen,
had hij zijn held in zijn macht, dan liet hij zich
inspireeren door alles wat hem omgaf, door het
Galerij
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publiek in de zaal, waarmee hij steeds contact
zocht. Zoo speelde hij eiken avond ongelijk, al
naar hij gemutst was. Een aangeboren gave, ongetwijfeld, doch alleen toe te passen, na ernstige
studie en liefde voor zijn kunst. Toch speelde
hij niet op zichzelf.. Hoewel hij graag alle rollen
tegelijk had willen uitbeelden, was hij bescheiden

en hulpvaardig genoeg zijn confraters in zijn
succes te laten deelen, overtuigd, dat er van
elke rol wat te maken valt, als er maar iets
menschelijks in schuilt. Door de vermelding van
zijn voornaamste rollen, waarin hij geschitterd heeft,
hoop ik u ook door voorbeelden nader te verklaren,
hetgeen ik hierboven in algemeene trekken heb
trachten weer te geven, naar herinneringen, anecdoten en beschrijvingen, die Jules Claretie in zijn
„Profils de Théátre", Ernest Legouvé in zijn „Souvenirs", en Victor Hugo in zijn „Mémoires" wereldkundig hebben gemaakt.
Den 21 sten Juli 1800 zag Antoine Louis Prosper
Frédérick in Havre het levenslicht. Zijn vader, architect, zijn grootvader musicus, werkten den
artistieken aanleg, dien de jeugdige wildzang aldra openbaarde, niet tegen. Toen zijn eenige lust
het tooneel werd, maakten zijn ouders geen bezwaar,
mits hij beginnen zou de lessen aan het Conservatoire te volgen. Dit geschiedde. Frédérick genoot
zijn opleiding bij den treurspelspeler Lafon, en
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hoewel het wonderlijk klinkt, dat zijn teugellooze
phantasie aan den leiband van een tragicus wilde
loopen, is dit goed beschouwd, niets vreemds. Heeft
ooit de studie der spelling iemand belet of in den
weg gestaan een groot schrijver te worden ? Hoe
dan ook, Frédérick deed er zijn best en zijn kennis
bij Lafon opgedaan, is volgens zijn eigen beweren,
hem steeds van groot nut geweest, hoewel hij van
den beginne af zijn eigen smaak, opvatting en ingeving getrouw bleef. Vóór zijn drie en twintigste
jaar zou hij echter geen gelegenheid vinden te
toonen, wat er in hem bruiste en woelde. Hij, die
eenmaal de leeuw van het ,,drama" zou worden,
debuteerde inderdaad onder een leeuwenhuid. In
„Pyrame et Tisbé" kroop hij als leeuw vermomd
voor dertig francs per maand over de planken der
„Variétés-Amusantes". Als zijn vrienden hem bespotten, richtte hij zich vol waardigheid op en zei :
„Op 't Conservatoir heb ik voor Agamemnon, den
koning der koningen gespeeld, ik verlaag me dus
niet, als ik hier als de koning der dieren optreed."
De tijden waren toen bitter slecht. Er liepen heel
wat artiesten zonder engagement rond, die blij
waren in een circus of andere publieke vermakelijkheid een stukje brood te verdienen, zoodat het feit,
dat Frédérick een tijdlang in de „Funambules" als
koorddanser is opgetreden, niet zoo verwonderlijk
is. Eindelijk ziet hij de kans schoon aan het „Odeon"
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verbonden te worden, waar hij de helden van
Corneille en Racine als „confident" van repliek
moet dienen. Dit ging hem natuurlijk niet van
harte en als hij een aanbieding machtig wordt om
bij het gezelschap der „Ambigu" te komen, grijpt
hij deze met beide handen aan.
Door een toeval kreeg hij hier weldra zulk een

populariteit, dat elke directie haar best deed hem
aan haar troep te verbinden en hij zooveel geld
kon verdienen als hij zelf maar wou. Er werd
namelijk in de „Ambigu" een stuk opgevoerd,
„L'Auberge des Adrets", een paskwillig melodrama,
waaraan liefst drie schrijvers hun medewerking
hadden verleend en dat een zeer ongunstig onthaal bij het publiek vond. Dit verdroot Frédérick
ten zeerste, die met Serres de rollen van Robert
Macaire, een echt schavuit en van Bertrand, diens
handlanger, had vertolkt. Op den Boulevard loopt
hij een zwerver tegen het lijf wiens eigenaardige
verschijning hem zoo treft, dat hik besluit hem tot
voorbeeld te nemen en 's avonds aldus vermomd
op het tooneel te verschijnen, met een dito. verstelden broek, grooten verkleurden vilthoed, lange
jas, knoestigen stok en een verband om 't oog. Of
deze havelooze plunje er de oorzaak van is, of de
meer komische uitbeelding van zijn sinistere bandietenrol, wie maakt dat uit ? Zeker is het, dat het
publiek zich vermaakt, hoe hij dien goeden meneer
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Germ euil er tusschen neemt en den gendarmen een
loer draait. Er komt gaandeweg belangstelling voor
dezen lustigen vagebond en zijn dikken, potsenmakenden makker. Het stuk is door Frédérick
gered, iedereen wil hem in de rol van „Robert
Macaire" zien.
Elf jaar later, in 1834, werkt Frédérick het stuk
met één der auteurs, Benjamin Antier, geheel en
al om. Het wordt nu een blijspel in drie bedrijven,
onder den titel „Robert Macaire". De moordenaar
verdwijnt om plaats te maken voor een aartsschelm,
ten slotte op zijn beurt bedrogen door baron van
Wormspire, die hem zijn dochter Eleo uithuwelijkt,
een oplichtster eerste klas, die voor haar fijnen papa
niet onderdoet. Op den dag van de huwelijksvoltrekking weet Robert met zijn onafscheidelijken
vriend Bertrand per ballon te ontvluchten. In dezen
vorm wordt het meer dan honderdvijftig maal in
de „Folies Dramatiques" gespeeld en een tiental
jaren later in de „Porte St.- Martin" hervat. „Robert
Macaire", bovendien nog do©r Daumier tot caricatuur gemaakt, is de man van den dag. Hij
parodieert de lusten en geneugten van het volk,
hij is de onridderlijke Don Quichote en Bertrand
de huichelachtige Sancho. Hun roem dringt tot het
buitenland door. In 1845 gaat Frédérick zijn lijfrol
in Londen spelen, kortom, het type is vereeuwigd.
Harel, de directeur van de „Porte St.-Martin",
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weet Frédérick door schitterende proposities aan
zijn schouwburg te verbinden en hier debuteert hij
als George, de „Dobbelaar" in ,,Trente Ans ou la Vie
d'un joueur". Door den onderwijzer Prosper Goubaux,
den stichter van het „Collège Chaptal", geschreven
onder pseudoniem Dinaux werd er door Victor
Ducange, den „Corneille" van den Boulevard, de
laatste hand aan gelegd. Frédérick woekerde in deze
rol met zijn machtig talent en Marie Dorval wist
in dit nieuwe melodrama haar sluimerende gaven
op het voordeeligst te doen uitkomen. Kortom, het
stuk had een kolossaal succes en heeft den tand
des tijds lang weten te trotseeren.
Frédérick, die nu verdiende wat hij wou, liet
zich elken Zaterdag in vijf frank-stukken uitbetalen.
Met zijn vollen geldbuidel verliet hij trotsch den
schouwburg om zich aan den overkant in het bekende restaurant „Le Banquet d'Anacréon" te goed
te doen. Omringd door zijn talrijke bewonderaars
en klaploopers hangt hij den grooten sinjeur uit
en verbrast zijn geld. even snel als hij het verdient.
Doch geen nood Als iemand den kunst verstaat op den pit te leunen, d.w.z. voorschot van
zijn directeur los te krijgen, dan is . Frédérick je
man. Zoo gebeurde het meermalen, dat de regisseur
reeds „voor den aanvang" had geroepen en hij nog
rustig aan den overkant zat te brassen en te gokken.
Als men hem dan ijlings kwam waarschuwen, dat
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men op het punt stond te beginnen, beweerde hij,
dat de waard hem niet wou laten gaan, alvorens
zijn schulden betaald waren. Harel zoo gierig als
hij was, moest dan over de brug komen om zijn
„eerste rol" te verlossen. Ook in de tusschenbedrijven
wipte Frédérick soms geschminkt en wel naar zijn
stamtafel over om zijn partijtje kaart weer op te
nemen tot de regisseur hem met geweld kwam
terughalen.
In 1829 had in de „Porte St.-Martin", onder
directie van Crosnier, want Harel was directeur
van 't „Odeon" geworden, de opvoeringen van
Casimir Delavigne's „Marino Faliero" plaats. Frédérick zou de hoofdrol creëeren, doch hij was al een
paar maal dronken op de repetities gekomen en de
schrijver nam hem zijn rol af en gaf haar aan
Ligier. Deze daad ontnuchterde Frédérick volkomen.
Woedend hief hij zijn zwaren vuist op, doch toen
hij zag, dat de dichter niet bevreesd was, maakte
hij zijn excuses, ja, was Delavigne zelfs dankbaar,
dat hij hem de gelegenheid aanbood te bewijzen,
hoezeer hij hem achtte.
Na zijn George, de „Dobbelaar", beeldde Frédérick
„Méphisto" uit in een vrije bewerking van „Faust".
Het behoeft geen betoog, dat deze rol een
kolfje naar zijn hand was. In 1830 verhuist hij
wederom naar den „Ambigu", waar hij met Marie
Dorval „Les Comédiens" en „Péblo" creëerde, doch
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Harel, die het buiten Frédérick niet stellen kon,
haalde hem naar het „Odéon", waar hij o.a. in
„Othello", in „Les Vépres Siciliennes" van Delavigne, in „Le Moine" en als „Napoléon Bonaparte"
van Dumas optreedt.
Hierop volgen zijn reeds besproken opvoeringen
van „Robert Macaire" in de „Fol. Dram." Men
vreesde, dat Frédérick met dezen in lompen gehulden bandiet zoo één en vertrouwd geworden was,
dat die plunje hem als een Nessus-kleed om het
lichaam gegroeid was. Doch men vergat, dat er onder
die tooneelvodden een hart, een artiestenhart
klopte en dat zou hij weldra als „Richard Darlington"
bewijzen. Met evenveel zwier wist hij den fluweelen
mantel te dragen en den degen uit de scheede te
trekken als op afgesleten schoenen het mes te hanteeren. Zijn sporen rinkelden even overmoedig,
wanneer hij een adellijke jonkvrouw in haar paleis
zijn liefde moest verklaren, als het geld in zijn zak,
dat hij in afzichtelijke kroegen met veile deernen
in vermaak verbraste.
De reeds genoemde Goubaux had het scenarium
van den eerzuchtigen Richard Darlington ontworpen
en was zijn manuscript aan Alexandre Dumas gaan
voorlezen. Deze laatste schreef er een proloog bij,
dramatiseerde het gegeven en bezorgde hem de
ontknooping. Dit slot kostte Dumas heel wat hoofdbreken. Jenny, de vrouw van Richard moest out
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zeep gebracht worden, doch hoe ? Vroeg in
den morgen komt Goubaux bij Dumas aanschellen
om te vragen, of hij er iets op gevonden heeft.
Plotseling springt Dumas zijn bed uit en roept
triomfantelijk uit : „Vrind, wat zou je er van zeggen,
als we haar eens het raam uitsmeten ?"
Frédérick vond dit opperbest. Hij beloofde er
iets bijzonders van te maken. Hij liet een groen
licht uit de koulissen op het balcon schijnen, zoodat
zijn gelaat duidelijk zichtbaar zou zijn. Marie Dorval,
die jenny zou vertolken, moest vóór zij 't venster
zou worden uitgeworpen haar witten sluier op den
grond laten vallen. Als Richard den moord bedreven
heeft, vindt hij, zich omdraaiend, den sluier daar
liggen. Hij verbergt hem vlug in zijn zak. Wanneer
dan zijn aanstaande schoonvader opkomt, die nog
niets weet, hangt een tip van den sluier uit zijn
zak. Zoo verstond Frédérick de kunst om door
een kleinigheid 't griezelig effect te verhoogen.
Zijn tweede belangrijke creatie in de „Porte
St.-Martin" was de rol van Gennaro in Victor
Hugo's „Lucrèce Borgia", waarin Mlle Georges
eveneens zoo geschitterd heeft.
Als bewijs, dat Frédérick bij Harel, die om zijn
gierigheid bekend stond een potje mocht breken,
dient de volgende anecdote :
Harel had van den markies de Custine een drama
ter opvoering aangenomen „Beatrix Cenni", dat
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rijk gemonteerd moest worden en waarin Frédérick
voor Cenni zou optreden. Harel had evenwel bedongen, dat de markies zelf de onkosten zou
dragen. Toen het bleek dat deze zonder aanmerking betaalde, wat men hem vroeg, geneerde Harel
zich niet hem ook de rekening voor te leggen van
de benoodigde figuratie, orkestleden, tot de machi-

nistengage inkluis. Frédérick, die daarbij tegenwoordig was, sprak zijn directeur aldus aan, zoodra
de markies de directiekamer verlaten had.
- Zeg Harel, laat je hem zoo gaan, je bent
niet wijs.
- Hoezoo, niet wijs ?
- Wel, hij heeft zijn horloge nog op zak.
In 1835 maakt Frédérick een „tournée" door
Engeland en bij zijn terugkeer te Parijs, creëert
hij in de „Variétés", welke schouwburg eveneens
de deuren voor het drama had geopend Dumas'
„Kean", een rol voor Frédérick als geknipt, zijn
„alter ego". Bij één der voorstellingen van „Kean"
kwam Frédérick niet opdagen en Dumas zat toevallig zelf in de zaal. Eindelijk komt men hem
zeggen, dat Frédérick in zijn kleedkamer is, doch
in wat voor toestand. Door overmatig gebruik van
't edele druivennat kon hij nauwelijks op zijn
beenen staan. Dumas, woedend, snelt naar zijn loge,
wil dat de voorstelling niet door zal gaan en dat
men het publiek zijn entrée-geld teruggeeft.
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Wat teruggeven, schreeuwt Frédérick. Spelen
zal ik voor den donder ! en jij houdt je er buiten,
begrepen !
Bij zijn opkomst weet hij zijn benevelden geest
te beheerschen, doch de text is hij kwijt. Geen
nood ! Hij improviseert er op los, dat het een lust
is, geeft zich zoo, dat het publiek in vervoering
geraakt en het luid bravogeroep den kranigen
acteur er weer heelemaal inbrengt. Daar ziet hij
Dumas in één der „avant scènes", . het angstzweet
op het gelaat. Op hem toestappend, roept hij triomfantelijk uit :
— Dat had je niet gedacht ouwe jongen ! (ca
-

te le coupe, mon vieux !)
Het tooneel van de „Variétés" wordt hem echter
op den duur te klein, trouwens hij hield het nergens lang uit. Onder volgende omstandigheden
debuteert hij in de belangrijkste rol van zijn kunstenaarsloopbaan „Ruy Blas".
Alex. Dumas en Victor Hugo hadden zich reeds
vaak over Harels willekeurig gedrag geërgerd en
besloten hem geen nieuw stuk meer af te staan.
Het „Théáter-Francai s" lokte beide auteurs in die
dagen evenmin aan. Dumas wist toen den Hertog
van Orléans voor zijn plan te winnen om een
nieuwen schouwburg in te richten, waar het drama
een waardig onderdak zou vinden en Hugo besloot
minister Guizot eens te polsen. Het gevolg hiervan
_
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was, dat de vervallen schouwburg „Ventadour"
hernieuwd en in „Théátre de la Renaissance" herdoopt werd.
Tijdens de verbouwing had de instudeering van
„Ruy Blas" plaats in tegenwoordigheid van den
dichter. Bij één van de repetities stond Hugo van zijn
stoel op om op aanwijzing van Frédérick iets in
de groepeering te veranderen. Nauwelijks opgestaan,
valt een ijzeren staaf naar beneden en verbrijzelt
den stoel waarop Hugo even te voren nog zat.
Frédérick had buiten zijn weten Hugo 't leven gered.
De première (1836) had onder zeer ongunstige
omstandigheden plaats. De deuren van de zaal
sloten niet goed, het tochtte geweldig en de warmtegeleiders bleven dien avond in gebreke. Frédérick
wist evenwel de verstijfde toeschouwers door zijn
machtig spel in gloed te zetten. „Ruy Blas" behaalde een schitterende overwinning en beleefde
achtereenvolgens een vijftigtal voorstellingen. Hugo
heeft in de voorrede van zijn drama openlijk verklaard, dat hij dit succès aan Frédérick te danken had.
De directeur Anténor Joly moest zich weldra
een geldman aanschaffen om de hooge kosten te
dekken en deze heer wenschte . van den schouwburg een opera te maken. Eenige orkestleden bij
de toenmalige drama's werd steeds muziek gespeeld, waren omgekocht om door lawaai het
succes te onderbreken. Op een avond, dat „Ruy
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Blas" aan het slot door vergif zich het leven wil
benemen, begint één der violen het bekende
deuntje „Malbrough s'en va-t-en guerre" te krassen.
Frédérick springt woedend over het voetlicht in
het orkest, rukt den violist zijn instrument uit de
hand en slaat het op zijn schouder in stukken
onder luid applaus van het publiek.
Na „Ruy Blas" werd nog „L'Alchimiste" van
Dumas hier gespeeld, doch op zoo'n manier was
't niet vol te houden. De schouwburg werd gesloten
en „Ruy Blas" verhuisde naar de „Porte St. Martin",
waar Frédérick zijn beroemde „Buridan" uit Dumas
„Tour de Nesle" creëert. Als Buridan had hij de
herinnering aan den grooten tooneelspeler Bocage,
die deze rol het eerst had gespeeld, uit te wisschen.
Dit gelukte hem maar half. Bocage was zeer geliefd, wist meer op het gevoel van den toeschouwer
te spelen dan op zijn verbeelding. Hij deed alles
ook veel kalmer en rustiger dan Frédérick. Er was
nog een derde acteur van groote bekwaamheid,
Mélingue, die in deze historische drama's vele bewonderaars telde en ook „Buridan" op zijn repertoire
had staan. Claretie vergelijkt hen in deze rol, noemt
Bocage een middeleeuwsch ridder, als 't ware uit
een gobelijn-tapijt gestapt, Frédérick een zwierigen avonturier en Mélingue een echten Gasconjerkapitein.
Gedurende de tien jaren, dat Frédérick aan de
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„Porte St. Martin" verbonden bleef, is hij nog in
heel wat stukken opgetreden. Zijn „Vautrin" van
Balzac werd echter reeds na de tweede opvoering
verboden, waarschijnlijk vanwege de gelijkenis in
grime met den koning Louis-Philippe. Een beruchte creatie gaf hij van den notaris Jacques Ferrand,
getrokken door Goubaux en Eugène Sue uit diens

roman „Les Mystères de Paris". Het huichelachtige
karakter van dezen slimmen oplichter, die door
zijn cliënten voor een heilige werd versleten, wist
hij meesterlijk uit te beefden. In het tweede bedrijf, dat op het kantoor van den notaris speelt,
moet Jacques Ferrand aan een geruineerden fabrikant
vijfhonderd francs uitbetalen. Frédérick deed den
auteurs hier wederom een „jeu de scène" aan de
hand, die zijn kunst typeert.
U moet die 500 francs zoo maar niet laten
geven, die gedwongen vrijgevigheid van mijn held
kost hem te weinig. Ware heiligen „leenen" om
te geven, zèlf mogen zij niet bezitten. Ik loop
dus naar mijn brandkast, vind er slechts 300 francs
in, completeer het met kleingeld uit mijn vestzak
en de rest. .. leen ik bij mijn eersten klerk.
In het derde bedrijf ziet Jacques, in zijn cel
opgesloten, de mulattin Cicily binnen komen. Een
dierlijke hartstocht maakt zich van hem meester.
Frédérick stelde den schrijvers voor een bos stroo
in zijn cel neer te leggen, opdat men zou denken,
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dat hij Cicily daarop zou neerwerpen. Dit stond
Sue evenwel niet toe.
Geed, dan maar zonder i Ik krijg m'n
publiek er toch onder, ik zal hem van katoen
geven „je leur servirai un plat de mon métier".
en hij hield
U zult er pleizier van beleven ►
woord.
Niet minder succes oogstte hij met zijn „Don
César de Bazan", met „Paris, le bohémien", met
„le Chiffonnier", den „Voddenraper" van Pyat, met
den „Zwarten Dokter", met „Tragaldabas", een
komische figuur van Vacquerie.
Omstreeks 1844 wordt hij aan het „Théátre Francais" geëngageerd. Hij hield het hier echter niet lang
uit en kreeg met iedereen ruzie. Bij een feest van
één der leden, had men hem met opzet niet geïnviteerd. Te midden van het souper laat hij zich
aandienen. Gehuld in een ruimen mantel komt hij
binnen, laat zijn kleed vallen en vertoont zich aan
het verbaasde gezelschap als „Hassan" in Mussets
„Namouna" . Een wraakneming, Frédérick waardig.
In 1845 speelt hij „Robert Macaire" te Londen.
Teruggekeerd in Parijs hervat hij zijn geliefkoosde rol
in de „Porte St.-Martin" en zwerft nu van schouwburg naar schouwburg, nu eens hier, dan weer
daar, spelend. Achtereenvolgens creëert hij „Paljas",
„Marat" in Charlotte Corday, „Toussant Louverture" van Lamartine, dat echter geen opgang
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maakte, „De oude Korporaal" en „Henri III".
Dat hij ook in staat was zeer fijn en gevoelvol
spel te geven, bewees zijn optreden als de schoolmeester in „Le Maitre d'Ecole" van Paul Meurice
(Ambigu 1859). Hier moest hij aan een leerling de
fabel van de „krekel en de mier" uitleggen en
deed dit met zooveel gevoel, dat iedereen begreep,
wat er bij hem zelf om moest gaan.
In 1863 hervat hij in de „Chátelet" zijn oude
rollen van „Don César" en de „Oude Korporaal",
begaat de fout om in het „Palais-Royal" op te
treden in een „vaudeville" „Les Saltimbanques",
waar de komiek Odry indertijd als „Bilboquet" zoo
in geschitterd had, doch neemt revanche als graaf
„de Saulles", waarmee hij in 1864 in de „Ambigu"
zijn oude kracht nog eenmaal toont, om daarna
afscheid van het tooneel te nemen in de episodieke
rol van den ouden Jood in Hugo's „Marie Tudor"
(1873 „Porte St.-Martin"). Bij de bénéfice-voorstelling van Déjazet in de „Grand-Opéra" (1874) verleende Frédérick nog eenmaal zijn medewerking.
Twee jaar later stierf hij te Parijs, 26 Jan. 1876.
Nimmer is een tooneelspeler bij het volk meer
bemind en verafgood geworden. Hij was de volksacteur bij uitnemendheid, de personificatie van het
drama, waarbij men zichzelf vergat en dezen gespierden, warmbloedigen kunstenaar omstraald zag
met dezelfde glorie waarvan alleen tegenwoordig nog
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een favoriet-toreador kan meespreken, of een winnaar van een t internationale rondvlucht.
Met zijn dood ging evenwel Frédérick's speeltrant niet geheel verloren, één zijner beste leerlingen
werd Henri Lafontaine.
Even temperamentvol en origineel als zijn groote,
geniale voorganger heeft Lafontaine nooit diens
triumfen meegemaakt, is hem nooit die verheerlijking van de zijde van het publiek ten deel
gevallen, omdat hij reeds tot een volgend geslacht van tooneelspelers behoorde, aan wie men
andere eischen ging stellen, wier uitbundigheid en
buitensporigheid eerder gelaakt, dan geprezen of
toegejuicht werden. Toch heeft Lafontaine bij het
publiek der Boulevard-schouwburgen steeds grooten
bijval mogen vinden en zijn reputatie van geliefd
artiest dateert hoofdzakelijk van 1860 tot '90. Het
groote onderscheid tusschen zijn creaties en die
van Frédérick zij zijn ternauwernood in één
adem te noemen, ligt juist in de gebrekkige opleiding, die Lafontaine als tooneelspeler genoten
heeft.
Frédérick heeft niettegenstaande hij steeds zijn
eigen opvatting volgde, openlijk het nut erkend
van de grondbeginselen van zijn „vak" op het Consertoire geleerd te hebben. Lafontaine miste die
geheel en al, zooals u uit deze beschrijving zult
lezen. Terecht luidde dan ook het oordeel van
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„Sarcey over Lafontaine : Er ontbreekt hem slechts
„het a b c, de spelling van zijn kunst om een
„uitnemend tooneelspeler te worden. Hij bezit
„groote dramatische hoedanigheden, hij speelt met
„gloed en gevoel, maar het ontbreekt hem aan
„kennis, smaak en zelfcontrole. Men voelt bij hem
„het gemis aan artistieke opleiding."
Lafontaine heeft dan ook voor zijn ouders nooit
tooneelspeler mogen worden. Hij was een zoon
van de familie Thomas, letterkundigen te Bordeaux.
Zijn moeder, die zeer vroom was, had gaarne gezien, dat haar jongen zich aan de kerk zou wijden.
De jeugdige Thomas had met zijn onstuimig karakter
en Zuidelijk bloed absoluut geen aanleg voor het
priesterschap. Nauwelijks eenige maanden op 't Seminarium, klimt hij over den muur, ruilt zijn
„soutane" voor een werkmanskiel, zwerft dagen
achteréén in den omtrek en wordt ten slotte door
de gendarmen opgepakt. Met geen geweld is hij
naar de kloosterschool te krijgen, dan maar naar
zee, gelast papa Thomas. Hij maakt een reis naar
Indië mee, maar voelt zich hier evenmin in zijn
element. Hij pakt van alles aan, jong maatje bij een
meubelmaker, bij een slotenmaker, bediende in een
modewinkel, tot hij plotseling opnieuw verdwijnt
en ergens in de provincie onder den schuilnaam
van Charles Roock, in de „Tour de Nesle" voor
het eerst de planken betreedt. (1844).
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Hij was toen achttien jaar en daar hij begreep
nu voorgoed met zijn familie gebrouilleerd te zijn
en te veel ambitie had om zich in de provincie te
begraven, bedacht hij een middel om zonder veel
geld, dat hij trouwens ook niet had, naar Parijs te
trekken. Hij kocht voor het geld, dat hem restte,
wat koopwaar, trok als marskramer den boer op
en bereikte zoo, na lang zwerven de Lichtstad.
Hier aangekomen, treedt hij voor korten tijd in
dienst bij den uitgever-boekhandelaar Lachátre,
schrijft reclame artikelen en voorreden bij boeken,
die hij zich niet eens den tijd gunt om door te
lezen en zit natuurlijk 's avonds trouw in den
schouwburg.
Op één van die avonden in de »Porte St. Martin"
ziet hij Frédérick spelen, voelt plotseling dien electrischen schok, waarvan alleen verliefden en kunstenaars kunnen meespreken. Nu is hij niet langer te houden, zijn bloed kookt, hij laat boeken
en revues in den steek en gaat zich bij Sévestre,
den exploitant der banlieue schouwburgen aanbieden.
-- Wat kan je zoo al, vriend ? Heb je al ergens
gespeeld
--t In de provincie, patroon, van alles ! Geef me
maar één of andere rol en u zult zien, wat ik er
van terecht breng.
Sévestre ziet in dezen levendigen jongen man,
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met z'n krachtige, volle stem, een echt tooneeltemperament.
In het kleine zaaltje van het Théátre des Batignolles,
waar later de even. onstuimige Mounet-Sully zou
debuteeren, treedt Lafontaine voor de eerste maal
te Parijs op en slaagt er al spoedig in de gunst
van het publiek te winnen. Zijn succès dringt
tot den Boulevard door en hij krijgt een aanbieding van de directie der „Porte-St. Martin",
waar hij naast zijn af god Frédérick in „Kean"
debuteert.
Alphonse Daudet vertelt in zijn „Souvenirs d'un
homme de lettres", hoe Frédérick weldra vriendschap voor zijn jeugdigen bewonderaar opvat.
— „Viens, mon petit" zegt Frédérick, na afloop
van één der voorstellingen. Ga met me mee naar
mijn woning en ik zal zien, wat er van jou te
maken valt.
De jonge Lafontaine, hoewel doodmoe, is overgelukkig en volgt Frédérick naar den Boulevard
du Temple.
Na het souper gaat de meester op de canapé
liggen, schenkt zich nog eens in en geeft Lafontaine
een scenario op, dat hij naar zijn beste kunnen
moet improviseeren en uitbeelden.
Je bent nog te jong om getrouwd te zijn,
maar je zult wel een vriendinnetje hebben. Stel je
voor, dat je al drie jaar met haar getrouwd bent
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en dat je nog steeds dol op haar bent. Dat kan
gebeuren, niet ? Welnu, ze is vandaag jarig en je
hebt haar een verrassing bereid, een soupertje, als
dit hier en dezen ruiker heb je voor haar meegebracht. Plotseling, terwijl je de tafel aan het dekken
bent ze komt over een kwartier thuis vind
je in de latafel een brief, waaruit moet blijken, dat
ze je schandelijk bedriegt. Speel me die scène voor
en maak er van, wat je kunt.
Lafontaine begint, dekt al neuriënd de tafel, zet
den ruiker er midden op, kijkt zijn „mise en
scène" met zorg na, of hij niets vergeten heeft,
haalt de vorken uit de la en vindt den bewusten
brief. Met een kreet van verontwaardiging vet slindt
hij den inhoud en vertolkt zijn wanhoop met luid
gebaar.
Plotseling springt Frédérick van de canapé op en
in plaats van de goedkeuring, die Lafontaine voor
zijn spel verwacht had, krijgt hij een schop tegen
z'n zitvlak.
Wat stommeling, beweer jij van die vrouw
te houden ! Vertrouw jij haar blindelings
blin-de-lings ! ... Bij den eersten blik op dat briefje,
geloof jij, dat het waar is, wat daar in staat.
Ga zitten, dan zal ik je dat eens voorspelen.
Frédérick opent de la. „Hé, een brief ! ..." Hij
draait hem om en nog eens om, leest hem vlug,
zonder te begrijpen, legt hem weer in de la en
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gaat voort met dekken. „Vreemd, die brief
Hij leest hem opnieuw, nu met aandacht, trekt zijn
schouders op en werpt hem op tafel. „Kom, dwaasheid, onmogelijk. Ze zal 't me wel verklaren, als ze
straks thuis komt."
Toch beven z'n handen, als hij voortgaat met
dekken. Zijn blik rust, of hij wil of niet, op dien
noodlottigen brief. Ten slotte, zich niet langer bedwingend, neemt hij hem opnieuw ter hand. Ditmaal
krijgt hij een voergevoel, 'dat het waar is. Een snik
welt op in zijn keel, hij krijgt het benauwd en valt
op een stoel neer. Het gif der jaloezie begint te
werken. Hij heeft vermoedens, zijn geheele lichaam
trilt. Hij luistert of hij nog niets hoort komen, zijn
blik is steeds op de deur gericht. Daar is ze eindelijk... Hij bedwingt zich en laat haar naderbij
komen, dan springt hij plotseling op, duwt haar
den brief onder den neus : „Hier, lees !" Daarop,
nog vóór zij een woord heeft kunnen uiten, leest
hij de angst op haar gelaat. De brief heeft waarheid gesproken Twee, driemaal draait hij
op dezelfde plaats rond, alsof hij van dichtbij een
kogel in 't hart heeft gekregen. Hij wil een kreet
slaken, kan niet ....... Daar hij van haar houdt en
haar geen geweld kan aandoen, blijft hem niets anders
over om z'n woede te koelen, dan de tafel beet
te grijpen en die met alles wat er op staat tegen
den wand te slingeren.
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Deze les heeft Lafontaine nooit vergeten en toen
hij kort daarop in de Gymnase optrad in „La femme
qui trompe son maxi", had hij met dit stille spel
een kolossaal succès.
Niet minder dan Frédérick heeft hij van den directeur
van den „Gymnase", den ouden Montigny, geleerd.
Deze wees hem in tegenstelling van zijn voorganger,
met het grootste geduld op zijn fouten. Door zijn
toedoen begon Lafontaine zijn spel te matigen,
zich in te toomen, zijn zuidelijk temperament de
baas te warden. Montigny was één van die directeuren
van den ouden stempel, zooals onze tooneelspelers
er één in Abraham van Lier gevonden hebben.
Ook hij liet zijn menschen werken, tot ze aan
't mopperen sloegen, tienmaal moesten zij het soms
over doen, aleer hij er tevreden over was. De koppigsten kreeg hij op den duur onder den duim.
Zoo vormde hij Adolphe Dupuis, die met Fechter
het ThéAter Francais verlaten had, zoo kreeg hij
ook Lafontaine er onder.
In den Gymnase-schouwburg begon Lafontaine
omstreeks 1852 naam te maken in „Le Mariage
de Victorine", in „Philiberte", in „Le Fils de
Famille" en als de echtgenoot in „Diane de Lys".
Zijn spel werd in de kranten geprezen, hij kreeg
zelfs een uitnoodiging om aan de „Francais" te
debuteeren. Toch werd hij er niet vast geëngageerd. Men vond hem daar te ongelijk, zijn manier
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van spelen te hortend, te weinig af. Eerst in
1863 werd hij en zijn vrouw aan de „Comédie
Francaise" door toedoen van minister Walewski
als „sociétaires" opgenomen, waar zij echter nooit
op den voorgrond zijn getreden.

MAR IE DORVAL. 1 798

1849.

Un soli' que Mars jouait la grace souveraine
Et que Dorval briilait un drame échevelé
Une enfant s'asscyait sous le ciel étoilé
Saint! trois fois salut! ... Rachel, tu seras
reine!
De drie grootste tooneelspeelsters uit het begin
der vorige eeuw worden in deze regels aangehaald,
wier kunst met die van Mlle Georges meerderen
geslachten het hoogste geschonken heeft, dat ooit
het „tooneel" zijn belangstellenden kon aanbieden.
Wat is er van haar kunst overgebleven ? Haar
namen en afbeeldingen, de lof van het toenmalig
publiek en van tijd tot tijd een enkele anecdote
uit haar veelbewogen leven. Voor het overige valt
overleden toorneel-artiesten een onverschilligheid
van het nageslacht te beurt, die wel te verklaren,
maar daarom toch onverdiend is.
.

..

.. .
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Diezelfde onverschilligheid openbaart zich trouwens
al voor hen, wier oude dag genaderd is, wier kunst
door een jeugdiger talent op zij gestreefd wordt.
Menigeen haalt voor een artieste als Sarah Bernhardt reeds spottend de schouders op en meent,
dat zij veel verstandiger zou handelen voor goed
rust te nemen, dan langer op haar roem te teren.
Zoo iemand vergeet evenwel hoe moeilijk het een
kunstenaar moet vallen vrijwillig heen te gaan,
vooral als men zich nog gezond en vol energie
voelt. Uit het oog, uit het geheugen, vergeten!.. .
Dat valt sommigen zwaar, heel zwaar.
Louis Bouwmeester heeft reeds lang geleden gezegd en hij had het weer uit zijns vaders mond
opgevangen : „Snoek is dood, toch wordt er nog
komedie gespeeld!"... Volkomen waar, want
niemand is onmisbaar. Als men dan ook over die
vroegere grooten leest, dan herhaalt zich steeds dezelfde geschiedenis. Na het grootste succès, de
grofste ondank en ten slotte, vergeten!...
Marie Dorval heeft dit eveneens moeten ondervinden. Zij, die van alle beroemde actrices wel het
hevigst op de traanklieren van den toeschouwer
heeft gewerkt en hun gemoed in beroering bracht,
moest ten slotte zelf de bitterste tranen over den
ondank van het publiek storten...
Marie's vader een onbeduidend acteur, had de
planken gekozen, toen hij door den Vendée-oorlog
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broodeloos was geworden, haar moeder daarentegen
was een geboren soubrette, zuster van den komiek
Bourdais en nichtje van de gebroeders Baptiste
van de Comédie Francaise. Op haar vijfde jaar
speelde de kleine Marie reeds mede, zij werd toen
als „la petitte Bourdais" aangekondigd en haar
collega's noemden haar „la petite boulotte", omdat
ze zoo'n klein dekkertje was. Mooi is ze nooit geweest, toen niet en later niet. Ze had onregelmatige,
groffe trekken en zeegroene oogen. Door haar
aangrijpend spel, haar opgaan in haar rollen, haar
machtig temperament heeft zij zich echter een
reputatie verworven, waarvoor Mlle Mars beducht
was en die Rachel eerst later, veel later, te niet
heeft gedaan, omdat de smaak van het publiek
weer was omgeslagen, omdat het nieuwe het oude
verdrong.
Op haar dertiende jaar, toen zij te Bayonne om
beurten in blijspel en opera figureerde, ontdekte
men haar aanleg voor jeugdig „dugazon". In dergelijke rollen trad zij achtereenvolgens te Pau,
Straatsburg en Rijssel op, ja, waar al niet. Bij deze
zwerftochten leerde zij in 1814 den tooneelspeler
Allan kennen, wiens tooneelnaam Dorval toen ook
de hare werd. Vier jaar later was zij reeds weduwe,
want haar echtgenoot, die naar Rusland trok, keerde
niet weer. Een jaar vóór haar huwelijk had zij
haar ouders verloren. Het dartel vogeltje, de vroolijke
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„boute en train", stond, toen ze nauwelijks twintig
lentes telde, geheel verlaten op de wereld. De harde
leerschool van het leven zou haar kunst evenwel
ten goede komen. De ingehouden tranen moesten
hun uitweg vinden, haar opgekropt gemoed zou zij
weldra kunnen luchten en den toeschouwer menig
vochtigen zakdoek bezorgen.
Potier, de bekende komiek en impresario, al
had dit laatste woord toen zoo zeer nog geen
burgerrecht verkregen, zag Marie Dorval in de
provincie spelen, nam haar naar de hoofstad mede,
waar hij ' haar een engagement aan de Porte SaintMartin bezorgde. ' Hier kreeg zij geheel ander werk
te spelen, dan waarin zij tot nog toe opgetreden
was, hier kwam zij midden in het melodrama terecht,
waar haar gevoel, haar temperament zich naar alle
kanten kon ontplooien, hier kreeg zij FrédérickLemaitre als eerste rol naast zich en die reus
vermocht niet met halve krachten saam te werken.
Het werd dus al terstond er op of er onder, doch
zoo'n prikkel had Marie Dorval juist noodig. Haar
debuut in „Les deux Forcats", ` (1724) een drama
van geringe waarde, werd door haar spel een groot
succès, doch haar roem zou eerst recht tot het
groote publiek doordringen als Amélie in „Trente
Ans, ou la Vie d'un joueur," waarover in het
hoofstuk „Frédérick-Lemaitre" breedvoerig geschreven is. Zij volgt dezen grooten artiest naar den
,
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„Ambigu" om eenige jaren later met den acteur
Bocage naar de „Porte St. Martin" terug te keeren.
Dat gebeurde in die dagen, dat Victor Hugo zijn
„Marion Delorme" aan dezen schouwburg had afgestaan, in welk drama Marie Dorval de titelrol
zou spelen.
Marion Delorme had al een heele lijdensgeschieschiedenis achter den rug. In 1829 voor Mlle Mars
bestemd, mocht de opvoering van regeeringswege
niet plaats vinden. Toen echter na de Juli-revolutie
de censuur afgeschaft werd, bestond er langer geen
bezwaar de opvoering uit te stellen. De dichter,
die tijdens de repetities van „Hernani" met Mlle
Mars voldoende leergeld had betaald, wilde haar
„Marion" niet afstaan en daarom zou Mme Dorval
de rol instudeeren. Toch zou Hugo vooreerst de
première nog niet aangekondigd zien, want Alexandre
Dumas' nieuwe tooneelspel „Antony" was juist
verdeeld en dit stuk had zulk een groot succès,
dat de repetities van „Marion" telkens weer uitgesteld werden. Marie Dorval speelde in „Antony'
voor Adèle d'Hervey, Bocage voor Antony en het
stuk maakte zoowaar een serie van vijftig voorstellingen, voor dien tijd een ongehoord succès.
Eindelijk, midden in den zomermaanden werd
„Marion" uitgebracht. Hugo's vijanden beschuldigden den dichter, dat „Marion" een plagiaat van
„Antony" was. Hij behoefde zich daar echter niets
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van aan te trekken, omdat het veel eerder reeds
geschreven was. Toch moesten de voorstellingen
na den vierden avond onderbroken worden door
ongesteldheid van Bocage (Didier) en een oproer
in de straten van Parijs deed daarop den schouwburg sluiten. Het succès van „Marion" viel evenwel
niet te ontkennen en Marie Dorval kon zich het
leeuwenaandeel daarvan toekennen. Haar uitbarsting tegen Didier aan het slot :
Frappe-moi, laisse-moi dans l'opprobre

ou je suis,
Repousse-moi du pied, marche sur moi .. .
mais fuis!
werden stormachtig toegejuicht. Zelfs maakten de
revues van Marion een parodie, wel een bewijs,
hoezeer dit drama de aandacht had getrokken.
De bijval van Dorval als „Marion" had dan ook
tengevolge, .dat zij aan de „Comédie Francaise"
geëngageerd werd, waar zij in 1834 debuteerde in
„Une Liaison" van Mazères en Empis. Kort daarop
creëerde zij Kitty Bell in „Chatterton" van Alfred
de Vigny. Een groot succès behaalde zij het volgend seizoen met het nieuwe drama van Victor
Hugo „Angélo". Zij stelde hierin de vrouw van
den : tyran van Padua voor, „Catarina", terwijl
Mlie Mars voor de courtisane „La Tisbé" speelde.
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In 1850 nam Rachel deze rol over en vertolkte
haar jongere zuster Rébecca „Catarina" .
Van het Théáter-Francais ging Marie Dorval in
1838 naar den Gytnnase-schouwburg om vandaar
wederom naast Frédérick in den nieuwen „Renaissance"-schouwburg op te treden. Zij had intusschen
kennis gemaakt met de barones Aurore Dudevant,
meer bekend bij haar pseudo Georges Sand en
haar vriendschap voor deze excentrieke vrouw —
waarover straks meer, werd aanleiding, dat zij haar
tooneelstuk „Cosima" in het „Théáter Francais"
ging creëeren. Het stuk leed evenwel échec. Marie
Dorval hield het evenmin als haar collega Bocage
lang aan ‘de „Comédie" uit en begon toen een
groote tournée door de provincie te maken.
In 1842 speelde zij met Bocage in het Odéon
het verzendrama van Ponsard „Lucrèce" en in '45
vinden wij haar in de Porte Saint-Martin terug,
waar zij haar meest bekende, doch helaas ook haar
laatste belangrijke créatie ten beste geeft, de titelrol
uit het drama „Marie Jeanne ou la Femme du
Peuple" van Dennery en Maillan, de bekende geschiedenis van een vrouw uit het volk, die haar
kind te vondeling moet leggen en het later terugziet als het kind van een ander, zonder het te kunnen
opeischen.
Men vertelt dat Frédérick, die de voorstelling
bijwoonde, in de pauze naar haar kleedkamer snelde
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en dat beide artiesten geen woord konden uitbrengen, doch snikkend in elkaars armen vielen.
Théophile Gautier schreef over haar als „Marie
Jeanne." Zij overtrof in de uitbeelding van haar
smart alle bekende bijbelsche en mythologische
treurende heldinnen, de ontroostbare Rachel, de
weenende Niobe, de jammerende Hecuba .. .
Marie Dorval had zich voor de tweede maal in
den echt begeven met den journalist en dramaturg
Merle. Dit huwelijk was al even ongelukkig als haar
eerste. Opnieuw moest zij de steun van haar man
worden, zij, die in dezen tijd zelfs zoo hoog noodig
steun behoefde. Wel had Merle haar twee kinderen
geschonken, waar zij dol op was, doch haar eerste
verloor zij op zijn vierde jaar en toen doorleefde
de arme vrouw dezelfde smart, die zij bij het spelen
van Marie Jeanne zoo schitterend had uitgebeeld.
Financieele tegenspoed, een smartelijke ziekte, die
zij te Caen had opgedaan, sloopten haar krachten
en ondermijnden haar gezondheid. Haar laatste
dagen heeft zij dan ook in kommervolle omstandigheden doorgebracht. ').
1) In een zeldzaam geworden boekje van Alex. Dumas
père »Dernière Année de Marie Dorval" worden haar laatste levensjaren beschreven, waarin zij bijgestaan werd
door haar schoonzoon, den acteur René Luguet. Dit boekje
werd voor een franc verkocht en de opbrengst moest
dienen voor haar graf.
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Jules Janin heeft in zijn kritische Studiën beweerd,
dat Mme Dorval op het juiste tijdstip is gestorven,
op het oogenblik, dat de groote Victor Hugo genoodzaakt werd Parijs te verlaten.
Zij en Frédérick verstonden de kunst de doorzichtig, naieve melodrama's leven te schenken. Hij
stortte er zijn hartstocht in uit en zij de charme
van haar talent.
Die twee hoorden bij elkaar, steunden elkaar,
terwijl Talma en Mlle Mars steeds op eigen succès
bedacht waren geweest.
Helaas, ook zij wilden toonen, wat ze afzonderlijk waard waren ! ... Frédérick meende dat zijn
„Robert Macaire" het wel alleen kon doen en
om deze lijfrol liet hij Marie Dorval en mèt haar
zijn „Richard d'Arlington", „de Dobbelaar" en „Lucrèce Borgia" in den steek.
Omstreeks 1833 leerde zij den toen reeds beroemden romancier en tooneelschrijver Jules Sandeau kennen, voor wien zij een groote liefde opvatte:
Sandeau, die in die dagen met George Sand gebroken
had ze waren in '31 samen te Parijs komen
wonen en hadden daar twee jaar lang samen gewerkt en geleefd bleek niet ongevoelig te zijn
voor de groote vereering van Marie Dorval. Zij
maakte het hem op den duur door haar jaloezie
zeer lastig, omdat zij meende, dat Sandeau nog
steeds van George Sand hield. Toen hij haar meer
Galer j

7
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en meer begon te verwaarloozen, werd zij de intieme vriendin van Georges Sand, haar „inséparable",
om ten minste met haar over Jules te kunnen spreken.
Arsène Houssaye vertelt over die verhouding
van Marie Dorval met Jules Sandeau twee anecdoten,
een komische en een tragische, die ik mijn lezers
niet mag onthouden.
Sandeau was, om aan de verliefde zuchten en
blikken van Marie te ontkomen, bij mij in de Rue
du Bac komen inwonen. Op een goeden dag kwam
zij echter bij mij binnenstormen, en roept al bij
de deur:
- Arsène, Arsène, wat heb je met Jules uitgevoerd
Ik roep Jules toe, zich snel onder de canapé te
verbergen en laat haar daarop binnen.
- Jules is op reis.
- Niet waar, hij is hier, Ik wil hem zien. Ik
moet hem zien.
Om zijn schuilplaats niet te verraden, ging ik
met haar op de canapé zitten en begonnen wij over
Jules te spreken.
- Ik ben nog steeds dol op hem, al verdient
hij het niet. Hij is veel te geestig om verliefd te
kunnen zijn en terwille van zijn werk laat hij mij links
liggen. Toch vergeef ik het hem, want hij is mij
het liefst, wat ik op de wereld bezit.
Ik dorst niet langer blijven zitten, omdat ik
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dacht, dat Jules het benauwd zou krijgen. Nauwelijks
echter opgestaan, of Jules kruipt van onder de
canapé te voorschijn, snelt op Marie toe en sluit
haar in zijn armen.
Marie is natuurlijk woedend op mij. Jules doet
zijn best haar tot bedaren te brengen door haar
voor te stellen mee naar Saint-Cloud te gaan. De
storm drijft af. Zij wil zelfs dat ik mee zal gaan,
doch ik kende haar te goed om deze invitatie aan
te nemen. Dit uitstapje naar Saint-Cloud was de
laatste zonnestraal van hun intimiteit.
De tweede scène, waarvan ik getuige was, speelde
zich ten huize van Jules af. ik zat in zijn studeerkamer op hem te wachten, toen Marie binnenkwam.
Jules maakt natuurlijk het onderwerp van ons gesprek
uit en terwijl wij zoo aan het converseeren zijn, snuffelt zij tusschen zijn papieren. Zij vindt er een artikel,
bestemd voor het literaire blad, onder redactie van
Alphonse Esquiros „Les belles femmes de Paris",
zij leest het en meent uit de beschrijving het beeld
van George Sand te herkennen.
Die vrouw zal nog mijn dood worden ! roept
ze zuchtend uit.
- Hoezoo ? vraag ik heel bedaard. Is ze niet je
beste vriendin ?
- Dat begrijp jij toch niet ! ... Ik houd immers
alleen van haar, omdat zij van Jules heeft gehouden.
We hebben het steeds over hem.
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Kom, dwaasheid ! Je houdt wel degelijk van
haar om haar zelf, zulke onafscheidelijke vriendinnen
als jullie beide !
Zij gaat door met lezen en ik zie hoe zij plotseling een mes opneemt, waarmee Jules z'n boeken
opensnijdt en het in haar borst steekt. Gelukkig
stuit het staal op de baleinen van haar corsage en
is de wond niet diep. Ik ruk het mes uit 'r handen
en zij prest het noodlottige artikel tegen haar
wond.
Laat in den avond kwam Jules thuis en toen ik
hem het voorval vertelde en hem het met bloed
bevlekte papier toonde, wilde hij het nauwelijks gelooven. Hij was langzamerhand nogal sceptisch geworden.
Acht jaar later had Jules zijn laatste „rendezvous" met Marie Dorval. Hij had een briefje ontvangen met slechts vier woorden : „Kom terstond
afscheid nemen." Hij klom de vijf verdiepingen op
en vond de deur wijd open staan. Haar dochter
lag tegen het bed, het hoofd in haar handen verborgen.
Is moeder zoo ernstig ziek ?
Moeder was dood. Het laatste afscheid had geen
afscheid mogen zijn. De groote tooneelspeelster
lag daar met een Christusbeeld in haar handen.
Eindelijk had zij rust gevonden. Eindelijk waren
haar tranen opgedroogd. Als een marmeren beeld
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lag ze daar uitgestrekt. Toen herinnerde Sandeau
zich de woorden van Shakespeare tot een gestorven
actrice.
Een sluier van onschuld dekte haar levensstormen,
haar zonden werden haar als evenzooveel deugden
aangerekend, haar geliefde naam legde elken laster
het zwijgen op.

SAMSON 1793-1871.

Vijftig jaar lang heeft Samson een eereplaats
onder de Fransche tooneelspelers ingenomen en
het grootste gedeelte van zijn carrière is hij aan
de „Comédie Francaise" verbonden, welke schouwburg hem boven alles lief was.
Er hebben weinig „tooneelspelers" bestaan Molière uitgezonderd wier leven door de kunst meer en
eervoller in beslag is genomen en wier naam met meer
eerbied herinnerd wordt dan die van Joseph Isidore
Samson. Legouvé noemt in zijn conférence „Mr.
Samson et des Elèves," gehouden op één der matinées
Ballande (1875) hem een tooneelspeler van groot
talent, doch in de eerste plaats een geniaal leermeester. In die kwaliteit werd Samson dan ook
den 15 Aug. 1864 gedecoreerd met het „Legioen
van Eer", nadat hij het vorige jaar zijn ontslag als
tooneelspeler had genomen.
Samson stamt niet uit een artiestenfamilie. Zijn

ISIDORE SAMSON.

Naar eene photogravure.

EDMOND GOT in de rol
van Arnolphe (<<I'Ecole des femmes»).
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vader was een eenvoudig herbergier te Saint-Denis,
die de zorg voor een groote familie op zich had
rusten. Toch wilde hij dat zijn zoon zou studeeren
en plaatste hem op een kostschool te Belleville,
waar hij kennis maakte met baron Taylor, later
koninklijk commissaris aan het „Théáter Francais",
met wien hij zeer bevriend raakte. Door de
zwakke financieele positie zijns vaders kon de jeugdige Samson zijn studie niet voltooien. Hij nam
daarom een betrekking op een advocatenkantoor
aan en was daarna employé bij een loterijbureau.
Gedurende de laatste dagen van het Directoire
en bij het begin van het Keizerrijk bestond er te
Parijs een ware rage voor liefhebberij-toonéelspelen.
Overal werden zaaltjes ingericht voor de z.g. „Comédies de Société" en „Comédies de Paravent",
waar werklui na hun dagtaak hun voorschoot aflegden om zich in den chiton der oude Grieken
of den toga of tunica der Romeinen te hullen,
waar brave winkeliers coupletten zongen en kuitenflikkers sloegen, waar gegoede burgers klassieke
verzen verkrachtten en hoe bespottelijk en onartiestiek deze voorstellingen inderdaad waren, toch
maakten enkele van die gezelschappen naam en
wel in het bijzonder dat van den gewezen tooneeldecorateur Doyen.
Aan dat troepje had zich ook Samson verbonden
en hier oogstte hij zijn eerste lauweren. Trouwens
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Samson is niet de eenige onder de later beroemd e
artiesten, die hier hun tooneelloopbaan begonnen
zijn. Bocage, Beauvallet en Suzanne Brohan zijn
eveneens een tijdlang bij Doyen verbonden geweest.
Omstreeks 1811 deed Samson examen voor het
Conservatoire en werd in de klasse van Lafont
opgenomen. Het volgend jaar moest hij in dienst
en hoewel een eerste prijs van 't Conservatoire van
dienstplicht vrijgesteld was, had Napoleon's leger
in dat noodlottige jaar zooveel manschappen noodig,
dat er geen ontkomen aan was. Gelukkig werd
toen juist het „Decreet van Moskou" uitgevaardigd,
waarbij naast de klasse voor zang er ook één voor
declamatie gevormd moest worden en van deze
klasse zou Samson deel uitmaken. De politieke gebeurtenissen van 1814 dwongen hem echter zijn
klas te verlaten en met zijn jonge vrouw, een leerlinge van Fleury, begaf hij zich op reis en trad
achtereenvolgens te Dyon, Besancon en Rouaan
op. Hier zag Picard, de directeur van het „Odéon",
hem spelen en sloot met hem een contract af voor
zes jaar. Als Ergaste in „L'Ecole des Maris" debuteert Samson aan het tweede Théáter Francais
en kort daarop staat Casimir Delavigne hem de
rol van Belrose in „Les Comédiens" af.
Tot 1826 blijft Samson aan het „Odéon" verbonden, dan wordt hij door de Comédie Française
geëngageerd, en reeds het volgend seizoen krijgt
.
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hij zijn aanstelling van „sociétaire" en wordt hij
in het „Comité de Lecture" opgenomen.
Ook Samson is het ThéAter Francais een tijdlang ontrouw geweest. In 1831 verlaat hij met
Régnier het „Huis van Molière", om in den nieuw
geopenden schouwburg van het „Palais-Royal" op
te treden, doch tien maanden later wordt hij door
uitspraak van de rechtbank gedwongen weer deel
uit te maken van Frankrijk's eersten schouwburg.
In 1836 wordt hij voor vast als leeraar aangesteld aan het Conservatoire en tot de bekendste
leerlingen, die hij daar opgeleid heeft, behooren in
de eerste plaats Rachel en Mme Arnould—Plessy.
Deze laatste, die naar Rusland vertrokken was,
kwam bij Samson's bénéfice-voorstelling in April
1853 exprès uit St. Petersburg over, om mede te
werken aan het feest van haar beroemden meester.
Verder heeft Samson tot leerling gehad Mme Rose
Chéri, de beide dochters van Suzanne Brohan,
Augustine en Madeleine, Mme Dorval, zijn schoonzoon Berton, en veel later in 1862 Mlle Sarah Bernhardt.
Over haar was hij minder tevreden en bij de prijsuitdeeling schreef hij, dat hij liever gewild had, dat
men haar alleen als leerlinge van Provost vermeldde.
Natuurlijk heeft Sarah in haar „Mémoires" dit feit
verzwegen.
Er bestond dan ook geen leeraar, die beter doorkneed was in het oude repertoire. Molière, Regnard,
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Marivaux, Beaumarchais hadden als 't ware geen geheimen voor dezen kundigen meester. Hij alleen hield
de traditie in eere en moge hij in zijn spel voor sommigen wat koel en berekend gespeeld hebben de
juistheid van klemtoon leggen en de kunst van wel
zeggen werden regel en voorbeeld voor allen, die
zich op de studie der klassieken wenschten toe te
leggen.
Toen Samson met spelen begon, had hij een sterk
geprononceerd nasaal geluid, zoodat een spotziek
journalist over hem schreef :

On canard et Samson de leur voix de nature
A qui parlerait mieux avaient fait la gageure,
Que ftensez -voos qu'il arriva ?
Ce fut le canard qui gagna.
Door aanhoudende oefening en studie wist hij
dit gebrek te overwinnen. Zijn groote wilskracht
bracht de noodige nuanceering in zijn stem die
het zinrijke vers van Molière, het pittige proza van
Beaumarchais onderstreepte, zonder dat men merken
kon hoe groote ` studie aan elk woord besteed
was. Tot zijn beste rollen van het Molière-repertoire
behoorde zijn Sganarelle in „Don Juan", doch ook
in het moderne heeft hij naam gemaakt. Van Eugène Scribe speelde hij Bertrand de Rantzau in
Bertrand et Raton, ou l'art de conspirer" (1833),
„
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den pair de France, graaf de Miremont in „La
Camaraderie ou la Courte Echelle" (1837), Karel
V in „Les Contes de la reine de Navarre" (1850).
Verder creëerde hij den maarschalk Destigny in „Lady
Tartuffe" van Mme de Girardin, doch zijn grootste
triumf werd zijn markies in „Mlle de la Seiglière",
in welke rol hij in 1863 voorgoed van het tooneel
afscheid nam.
Dien avond zouden zijn bewonderaars niet
licht vergeten ! ... Het stuk was op twee tooneelen na ten einde, toen plotseling een voorname dame uit één der loges een krans op het
tooneel wierp, die juist voor zijn voeten neerviel en een onbedaarlijk gejuich deed ontstaan. De
arme markies raakte er zijn stem door kwijt en
toen na afloop de geheele troep van de „Francais"
ten tooneele geschaard stond, als gold het een
huldiging van den schutspatroon van het „Huis",
toen liepen de tranen hem langs de wangen, toen
stokte de stem opnieuw in zijn keel. Op straat
werd hij door een driehonderd-tal vrienden en
vereerders opgewacht en onder luid gejuich naar
zijn woning gebracht.
Diep werd het gemis van hem, die de traditie
van Molière steeds hoog had weten te houden, door
allen gevoeld, want alleen Provost was toen van
de oude garde nog overgebleven en Régnier, met
wien Samson geijverd had tot het oprichten van
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een standbeeld van Molière in de Rue de Richelieu.
Samson heeft ook voor het tooneel geschreven.
Zijn stukken, waaronder „La Belle Mère et le
Gendre" en „La famille Poisson" 1) het bekendst
zijn, ademen den klassieken stijl en waren wat te
ouderwetsch om in den smaak te vallen. Tevens
dichtte hij „L'Art Théátral", een werk in acht
zangen, geïnspireerd door „L'Art Poétique" van
Boileau. Het bevat in het kort de geschiedenis
van het Théátre Francais. Coquelin-ainé schreef
er een voorrede bij. Ook heeft Samson de Associatie der dramatische artiesten gesticht en
toen er in 1880 op het kerkhof van Montmartre,
waar Samson begraven ligt, een bronzen buste als
monument voor hem werd opgericht, hebben alle
artiesten van de „Francais" dit ingewijd.
Men vertelt algemeen, dat Samson terwille van
een persoonlijk succes nooit zijn rol te kort wilde
doen. Hij verkoos steeds waar en nimmer origineel
te zijn, immers het laatste lukt een tooneelspeler
slechts ten koste van zijn rol, dus .... van den
schrijver. Samson oordeelde het gebrek aan goeden
1) Deze familie Poisson vormde een ware dynastie aan
het Théátre Francais en vertolkte steeds de knechtenrollen,
de Crispins: Raymond Poisson, zijn zoon Paul en diens zoon
Philippe. De broer van dezen laatste, Francois Arnoult Poisson
(1696-1753) is wel de bekendste onder deze tooneelspelers.
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smaak om geestiger te willen zijn dan de rol voorschreef en als hij bij wijlen sterk den nadruk op
zijn woorden legde, dan geschiedde dit niet om zijn
persoon te doen gelden, doch om het woord beter
te doen uitkomen.
Door enkele voorbeelden, die Ernest Legouvé
in zijn boek „L'Art de la lecture" ten beste geeft,
zal dit den lezer duidelijk worden.
Eens bezocht Legouvé met een jeugdige actrice, die les bij hem wilde nemen, Samsons woning
en vond hem een weinig vermoeid uitgestrekt in
zijn ruststoel liggen.
Ik vraag excuus u in mijn kamerjapon te ontvangen. Daar ik vanavond één van mijn zwaarste
rollen te spelen heb nl. L'Intimé (de Gedaagde) in „Les Plaideurs" moet ik mijn stem
en mijn krachten sparen.
Legouvé wilde toen heengaan, doch dat stond
Samson niet toe. Hij verzocht de jonge dame
hem iets voor te dragen. Zij koos het groote
tooneel van Agrippina uit het eerste bedrijf van
„Britannicus".
Samson gedoken in zijn stoel, de oogen half gesloten, de handen in de zakken van zijn kamerjapon
bleef eerst kalm luisteren, wist toen zonder een enkel
gebaar, zonder zijn stem maar eenigszins te verheffen, met zooveel gevoel al de hartstochten
van deze wreede keizerin uit te drukken en zoo juist
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alle nuancen weer te geven, dat Legouvé er verbluft
van stond en vol bewondering uitriep : Bravo !
Bravo !
Waardoor bereikte Samson dit effect ? Eenvoudig
door zijn stem naar het voorbeeld van Talma te
transponeeren en juist zooveel klank in de woorden
te leggen, dat ze bij den toehoorder de zelfde gewaarwordingen en trillingen van het gemoed opwekten als bij den spreker.
Zoo gróóte waarde Samson aan het wèl zeggen
hechtte, zoo vreemd en onverschillig toonde hij
zich voor de nieuwere kunst der „mise en scène".
Het kon hem niets schelen, waar hij had te staan,
hij zorgde er steeds voor, dat men hem overal in
de zaal kon hooren.
Hoe machtig zijn eigen individualiteit ook was,
toch had hij groot respect voor de opvatting van
anderen en hij deed met zijn leerlingen niet als de
schilder Ingres, die, wanneer hij met zijn klas langs
de doeken van Rubens ging, tot zijn discipelen zei :
„Saluez, messieurs, mais ne regardez pas !" Van
zulk een dwaasheid heeft men Samson nooit kunnen
beschuldigen. Hij voedde als 't ware zijn leerlingen
met zijn voorschriften, doch richtte hen niet af als
copieën van zijn eigen meesterschap. De natuur
ging bij hem altijd boven den leermeester.
Hiervan geeft Legouvé een sprekend voorbeeld.
Samson zou bij mij komen dineeren, doch ik had
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tevergeefs op hem zitten wachten. Den volgenden
dag zocht ik hem op en vond hem bezig met les
geven.
„Zeg eens, dat is een mooie grap om me gisteren
zoo te laten zitten ! ..."
„Waarmee ?"
„Wel, met ons diner !"
„Drommels, je hebt gelijk, ik had vergeten het
aan mijn vrouw te zeggen en die helpt mij er
altijd aan herinneren".
Daarop wendt hij zich plotseling tot zijn leerling:

» Mejuffrouw, hebt u wel opgemerkt hoe meneer
me zooeven heeft aangesproken ? Hij begon met
zijn armen uit te strekken, zijn hoofd te schudden
en toen eerst zei hij : „Dat is ook een mooie grap !"
Ziet u nu wel in, dat ik gelijk heb, erop te wijzen,
dat steeds het gebaar 't woord vóórbereidt ..."
Zoo deed Samson steeds. Aan alles dacht hij,
op alles wees hij, steeds gaf hij zijn oogen den
kost om tot de kleinste finessen zijn spel te verzorgen.
Zijn beroemdste leerling werd Rachel. Zij
heeft van Samson veel geleerd en zijn lessen het
schitterendst in praktijk gebracht. Deze twee superieure artiesten waren niet te scheiden. Zij hebben
het Fransche tooneel het hoogste geschonken, wat
ooit te genieten is geweest op tooneelgebied.
Samson's ontroering, toen hij voor de eerste
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maal met dat wonderkind kennis maakte is niet
onder woorden te brengen. Zij zou, dat voelde hij
terstond, zijn vurigste wenschen in vervulling brengen,
de herleving van het treurspel, de opbloei van de
„Comédie Francaise". Hij zag in haar het genie
sluimeren en hij voelde zich aangewezen, die vonk
te doen ontbranden.
Wat was dan dat genie ? In hoeverre onderscheidde
zij zich van anderen ? Groote tooneelspelers zijn
in twee klassen te verdeelen. De scheppende artiesten en de virtuozen. Bij enkelen als bij Talma
zijn de gaven van opvatting en uitbeelding evenzeer ontwikkeld, anderen weer als Lekain zijn door
de natuur misdeeld, maar hebben een innerlijk vuur,
een energie, die gemis aan uiterlijkheden vergoeden.
De meesten zijn slechts virtuozen. Zij beschikken
over vele natuurlijke gaven, maar de scheppende
kracht, de bezieling ontbreken, beter gezegd, hun
talent tot creëeren staat niet in dezelfde verhouding
als hun talent tot weergeven.
Wat was nu het geval bij Rachel ? Eenmaal haar
rol begrepen en gekend, volgde zij de ingeving
van haar gemoed. Had zij bij deze inspiraties leiding
noodig, ja of neen ? ... Een teer punt, dit afdoend
te beantwoorden. Velen lijkt het heiligschennis van
zoo'n gevierde actrice de kunst te gaan uitpluizen.
Toch moet men in dit geval Samson de eer geven,
die hem toekomt, temeer, omdat Rachel zelf hier-
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over uitspraak heeft gedaan. Het moge in de eerste
plaats dankbaarheid zijn, die uit haar correspondentie
met haar leermeester spreekt, aan de waarheid van
haar gevoelens valt niet het minst te twijfelen.
Samson heeft Rachel z'n eerste les gegeven, toen
zij als zestienjarig meisje, zonder opvoeding en kennis,
nauwelijks leesbaar kunnende schrijven, een tooneel
uit „Iphigénie" zou komen voordragen. Zij legde
in de rol van Eriphile een ingehouden woede, een
kracht aan den dag, die Samson verbluft deden
staan.
„Hoe komt u er bij die Eriphile tot zoo'n furie
te maken?"
„Wel, zij houdt immers van Achilles en nu merkt
zij, dat hij Iphigénie liefheeft. Dat doet haar natuurlijk bersten van nijd. (bisquer).
„Dat bersten van nijd is geen taal, die men een
dochter van Helena en Theseus in den mond mag
leggen.
„Nu, dan kookt ze van woede." (rager).
„Ook dat woord is nog te sterk. Luister goed.
Om een treurspel naar behooren te spelen zijn
twee dingen noodig. Waarheid en voornaamheid.
Begin nu eerst de verzen van Racine en Corneille
in de dagelijksche spreektaal om te zetten, tracht
ze daarna te verheffen, te veredelen door de macht
van de stem. Aldus krijgt men naast het ware accent
de schoonheid van de taal.
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Zoo werd Rachel door Samson gevormd. Gedurende tien jaren is hij trouw haar leermeester gebleven en heeft haar bij elke nieuwe rol van raad
gediend. Vaak krijgen ze hoogloopende kwestie,
die telkens weer wordt bijgelegd. Ditmaal zijn ze
voor goed gebrouilleerd. Rachel is dood-ongelukkig,
ze wil zelfs het tooneel vaarwel zeggen. In tranen
badende komt ze Legouvé opzoeken.
„Kom, dwaasheid, je kunt toch wel buiten hem.
En je genie ?"
„Mijn genie I
Ja, dat heb ik, dat voel ik,
maar niet zonder zijn steun. De angst slaat me
om het hart, als ik van het begin tot het eind een
rol alleen heb op te bouwen. Samson leidt me,
zonder dat ik het zelf merk. Als hij er niet is, voel
ik, dat hij er toch is, want zijn intonaties komen
me weer in het geheugen en dan vind ik van zelf
de inspiratie.
Kan men oprechter, eerlijker bekennen, dien geheimzinnigen invloed van leermeester op leerling,
van inwijder op ingewijde dan Rachel dit in haar
wanhoop deed ? Ik geloof het niet. Het genie
huisde in haar, als een gevangene onder vreemde
macht. Eenmaal op de planken, was zij weer zich
zelf, geen echo van haar meester, maar Rachel in
eigen persoon. Niemand kan dan ook beweren, dat
Samson Rachel gevormd heeft, hij riep alleen het
geniale in haar wakker. Hij heeft haar geen vleu-
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gels gegeven, doch leeren vliegen tot in de hoogste
sferen van de kunst. Zij had Samson niet noodig
om een eerste actrice te worden als Marie Dorval,
Mlle Georges of La Desclée dit zijn geweest; alleen
Samson heeft van haar een „muze" weten te
maken.
Hun vriendschap, hun vereering voor elkander
lokten telkens plagerijen en oneenigheden uit, want
Samson had steeds wat op haar aan _ te merken.
Vooral verweet hij haar haar geldzucht en de vermoeienissen, die zij zich getroostte om maar steeds
méér geld te verdienen. Nooit wilde zij rust nemen
en evenmin spaarde zij haar gezondheid en dat
gebrek aan eerbied voor haar genie en haar kunst
was Samson een doorn in het oog. Eens, toen hij
met haar in „Lady Tartuffe" optrad en naast haar
op 't tweede plan was gezeten, terwijl vóór op het
tooneel de andere meespelenden aan 't woord waren,
profiteerde hij van dit moment, dat zij gedwongen
was, hem zwijgend aan te hooren en bovendien
volgens haar rol heel vriendelijk moest zijn om haar
eens flink de les te lezen
Zulke gevallen komen op de planken meer voor
en soms worden er wel drie stukken tegelijk gespeeld, zonder dat het publiek er iets van merkt.
Ten slotte vertelt Legouvé hoe hij Rachel
met Samson weer wist te verzoenen. Tijdens de
repetities van „Adrienne Lecouvreur" had zij mij
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verzocht, of Samson de rol van den prins van
Bouillon zou mogen spelen, hetgeen ik natuurlijk
volgaarne toestond.
In het tweede bedrijf wijst Adrienne haar
trouwen leermeester, den regisseur Michonnet aan
en zegt : „Aan hem ben ik alles verschuldigd."
In plaats nu Michonnet aan te wijzen, welke 'rol
Régnier speelde, trad Rachel op Samson toe en
sprak luide, waar alle artiesten bij waren, met een
bevalligen glimlach : „Aan u ben ik alles verschuldigd", waarop zij Samson de hand tot verzoening
toestak.
Zijn wrok tegen zijn oogappel loste zich op in
een traan en zij omhelsden elkander onder luid
gejuich der confraters.
Misschien heeft Rachel in heel haar repertoire
geen scène gespeeld, die haar meer tot eer strekte
dan wel deze !

RACHEL 1820

'58.

Wat de levensbeschrijving van sommige beroemde en over de geheele wereld gevierde artiesteu
zoo belangwekkend en aantrekkelijk maakt is het
romaneske, het ongewone, dat hun bestaan kenmerkt.
Het heeft er soms veel van alsof, evenals in een
sprookje bij hun geboorte de feeën uitgenoodigd
worden en deze hun beschermeling met haar wonderlijke gaven verrijken, totdat tenslotte één dier
feeën, die niet uitgenoodigd is uit woede of jaloezie
zich zoekt te wreken en aan de algemeene hulde
een onverwacht einde maakt.
Met eenige fantazie zou men de kunst van Rachel,
haar steeds toenemend succès en haar slepende
ziekte, die elke vermoeienis moedig trotseerde aldus
kunnen verklaren.
Zij werd in het Zwitsersch dorpje Mumph bij
Aarau geboren. Sommigen beweren den 24sten
Maart 1820, anderen spreken van Februari '21.
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Haar ouders zwierven toen al sedert een twaalftal
jaren als arme marskramers door Duitschland en
Zwitserland en komen eerst omstreeks 1830 te
Lyon, waar de oude heer Félix les tracht te geven
in het Duitsch en zijn beide dochters Sarah en
Elisabeth haar kost ophalen met het zingen van
liedjes vóór de café's. Van hier verhuizen zij naar
Parijs. De oprichter van de school voor religieuzen
zang Etienne Choron komt den ouders vragen, of
zij hem hun jongste dochter willen afstaan voor
zijn klas. Getroffen door haar stem wil hij haar
gratis les geven, doch het krachtig, diep liggend
geluid van Elisa eigent zich meer voor declamatie
en daarom staat hij zijn leerling aan Saint-Aulaire
af, die in het „Théátre Molière" zijn discipelen voor
het tooneel opleidt.
Elise Rachel, het jonge meisje werd steeds bij
haar tweede voornaam aangesproken kon toen
nauwelijks lezen en met schrijven was het nog treuriger gesteld, zoodat haar leermeester de grootste
moeite had haar de rollen van „Hermione", „Iphigénie" en „Marie Stuart" in te studeeren. Gelukkig
had Rachel een goed geheugen en niettegenstaande
haar koppigheid maakte zij uitstekende vorderingen.
Toch meende zij meer smaak en aanleg te hebben
voor het lichte genre en wilde met alle geweld haar
lievelingsrol Dorine uit de • „Tartuffe" vertolken,
zoodat, toen zij zich aan den controleur van het
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Théáter Francais Védel, die later haar directeur
werd voorstelde en deze vroeg, wat zij zooal kende,
hij ten antwoord kreeg : de rol van „Lisette" uit
„Le Philosophe Marié" (een vaudeville van Destouches) en „Hermione", maar U moet me vooral in
de eerste rol eens komen hooren".
De voorkeur van artiesten voor rollen, waarin
zij nu juist niet uitblinken, maar die zij het liefst
spelen, wanneer hun daartoe de vrije keus wordt
gelaten, is genoegzaam bekend.
Védel laat zich bepraten, woont haar voordracht
van Hermione bij en dit treft hem zoo, dat hij geen
geduld heeft langer te blijven, doch ijlings naar zijn
directeur Jouslin de La Salle snelt.
Ik heb daar een jodinnetje van nauwelijk vijftien
jaar verzen hooren zeggen, een wonder zoo'n geluid,
zoo'n dictie ! .. .
Den volgenden dag wordt Rachel tot het Conservatoire toegelaten en komt in de klas van Michelot.
Haar ouders willen echter terstond van den aanleg
van hun dochter profiteeren, wat men hun niet
kwalijk kan nemen, wanneer men nagaat, dat Rachel
inmiddels er nog twee zusjes bij gekregen had,
Rebecca en Lia en thuis armoe troef is. Later
werden nog Raphaël en Dinah geboren, die eveneens aan het tooneel zijn gegaan, doch waarvan
alleen Rebecca, die helaas te vroeg gestorven is
(den 19 Juni 1854, nauwelijks drie en twintig jaar
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oud) een even groote actrice als haar zuster beloofde te worden.
Poirson, de directeur van den Gymnase schouwburg, die met de vaudevilles van Scribe in die dagen
weinig publiek trok, wilde van repertoire veranderen en daar hij Rachel had zien spelen, bood
hij haar ouders vier duizend francs aan, wanneer
zij goedvonden, dat zij aan zijn gezelschap kwam.
Vier duizend francs ! ... De oogen van papa
Felix glommen van begeerte... Drie weken later
speelde Rachel reeds in „La Vendéenne" mee,
doch het publiek, dat door de groote reclame was
komen toesnellen, kon in haar niets bijzonders ontdekken en het stuk verdween weder van de affiches.
Teleurgesteld, vraagt Rachel aan Provost, den
bekenden auteur van het Théáter Francais een
goed woord bij zijn directie voor haar te doen.
Provost ziet haar spottend aan en antwoordt :
Merci, ze kunnen je daar niet gebruiken en je
deed beter met op den boulevard bloemen te gaan
verkoopen.
Deze toespeling op haar vroeger beroep was nu
niet bepaald hartelijk.
Haar leermeester Samson, weet haar echter te
troosten. Hij zag beter dan zijn collega Provost,
welk een toekomst er voor Rachel was weggelegd en hij deed zijn best haar in de gelegenheid
te stellen te toonen, wat zij vermocht. Dit geluk-
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te hem in Juni 1838, haar debuut aan het Théáter
Francais, waar zij voor de eerste maal in de rol
van Camille in Corneille's „Horace" optrad.
Eugène de. Mirecourt vertelt in één zijner seriewerkjes „Les Contemporains" het één en ander
over dit debuut en verklaart om welke reden de
eerste voorstellingen van Rachel bijna niet opgemerkt werden. In de eerste plaats heerschte er in
die dagen een tropische hitte en het geletterde en
kunstzinnige publiek was voor het grootste deel
afwezig. Vervolgens bewaarden de couranten over
dit eerste optreden een volkomen stilzwijgen. Eerst
bij de vierde opvoering gelukt het Rachel de aandacht te trekken, doch wanneer Jules Janin kort
daarop uit Italië terugkeert en in zijn feuilleton der
„Débats", den loftrompet over haar begint te steken
wil iedereen haar leeren kennen. In enkele maanden
weet zij de recette te ver-tien, ja zelfs te vertwintig-voudigen. Zij laat den verbaasden „sociétaires" handen vol geld verdienen, dat zij natuurlijk
opstrijken, maar daarom niet minder jaloersch op
haar zijn. Rachels naam is in korten tijd gevestigd.
Iedereen wil deze nieuwe ster, tenger van gestarte
doch van een wonderlijke zeggingskracht zien schitteren. Van heinde en ver stroomt men toe om
haar te hooren in de treurspelen van Corneille en
Racine, die na den glorietijd van Talma en Mlle
Georges slechts nu en dan in de „Comédie Fran-
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caise" werden opgevoerd en die voor de meeste
bezoekers zoo goed als nieuw waren. Langen tijd
van de wijs gebracht door de holle romantiek van
den tweeden rang met zijn donkere gewelven, moord
en doodslag, vergif en onmogelijke liefdesverhoudingen stond men hier als het ware voor een
nieuwe kunst. Nauwelijks heeft Rachel dan ook
haar mond geopend, of men volgt haar met gespannen aandacht, men luistert, omdat, wat zij
zegt het luisteren waard is, en zij niet, zooals
velen van haar collega's, haar verzen raffelt om
alleen bij de beroemde passages stil te staan en
uitsluitend op effect te spelen. Zij verstond bovendien de groote kunst van zelf te luisteren en in de
handeling op te gaan, wanneer zij niet aan 't woord
was. Hierdoor verbrak zij nimmer 't geheel, stoorde
zij 't raderwerk niet, door op zich zelf en voor zich
zelf te spelen, wat natuurlijk bij de lange alleenspraken, die de tragedies van Corneille en Racine
kenmerken van het grootste gewicht is. Men had
n.l. de slechte gewoonte aangenomen, om, eenmaal
uitgesproken, bewegingloos zijn gedachten op de
volgende tirade te concentreeren en daarvoor nieuwe
kracht te zamelen. Rachel bracht weer het z.g. „stil
spel" naar voren, wel 't zwaarste, wat de tooneelspeelkunst van den artiest vergt en hierdoor trok
zij terstond profijt van haar spel, want nu begon de
toeschouwer zijn aandacht over de spelenden te
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verdeelen. Dit contact met hen, die aan 't woord
waren en die daarmee in betrekking stonden, vergrootte het succes en hield de belangstelling gaande.
Alvorens tot een korte bespreking van het repertoire van Rachel over te gaan, volge hier een kort
verhaal van Alfred de Musset, getiteld „Un souper
chez mlle Rachel".
Hij voelde zich van den beginne af tot Rachel's
kunst aangetrokken en sprak steeds over haar
als „cette noble enfant",,,la sublime fil.le". Zij
had hem na afloop der voorstelling te soupeeren
gevraagd en thuis gekomen bemerkte zij haar
ringen en armbanden in haar kleedkamer achtergelaten te hebben. Het dienstmeisje moest ze
terstond gaan halen, zij zou zelf wel voor het
eten zorgen. Weldra kwam zij in een haastig
aangeschoten kamerjapon en een foulard om 't hoofd
de kamer binnen met een paar gebraden biefstukken
op een schotel. Lachend zei ze tot haar moeder,
haar zuster en mij maar vast te beginnen, omdat
de soep nog op stond. Toen de soep gereed was
ontbraken de lepels, omdat de meid de sleutels
bij zich had. Haar moeder en zuster Sarah
waren woedend, doch Rachel wist raad. In de
keuken had ze nog een paar tinnen lepels en
zij zelf koos den houten slalepel. Saartje wil
echter met de tinnen lepels niet eten en begint
haar jongere zus in 't Duitsch een standje te maken.
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Moeder Félix mengt zich ook in 't gesprek en
jammert, dat de soep zoo koud wordt. Nu wordt
Rachel op haar beurt woest. Zij wil niet, dat er
Duitsch gesproken wordt wanneer ik er bij ben en
trekt medelijdend haar schouders op als Saartje
weigert met den tinnen lepel te eten. Zij hebben het
immers niet altijd zoo gehad en zij verhaalt nu, hoe ze
in den beginne slechts twee paar kousen bezat, die ze
om den beurt zelf uitwaschte, om 's avonds op de
planken ten minste schoone aan te hebben. De
groote tooneelspeelster had altijd het hardst moeten
werken. 's Morgens om zes uur moest zij het eerst
opstaan om de bedden op te maken en de inkoopen te doen. Van de drie francs, die ze had weten
uit te sparen, had ze zich een Molière aangeschaft.
Na afloop van den maaltijd werd er warme punch
gedronken en kwam het gesprek van zelf op haar
kunst. Racine genoot bij Rachel de voorkeur. Met
Corneille dweepte zij ook, maar die kon soms zoo
overdreven, zelfs triviaal zijn.
- Meent u dat inderdaad ?
- Zeker ! Sabine zegt immers in „Horace".

„On peut changer d' amant, mais non changer
d'éfoux"
-

Deze versregel

Corneille gelijk heeft.

.

hinder me al geef ik toe, dat
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Racine werd te voorschijn gehaald en wij besloten
samen een gedeelte er uit te lezen.
Sarah vond dat het te laat werd en ging naar
bed, moeder Félix dutte. Rachel zat vlak naast
mij, het boek tusschen ons in. Eerst las zij zonder
nadruk enkele tooneelen voor, wij wisselden van indrukken, tot we aan de verklaring la grande
déclaration kwamen. Plotseling begonnen haar
oogen te glinsteren. Racine's genie was in haar
gevaren. Zij werd beurtelings rood en bleek en
maakte een indruk op mijn gemoed, zooals ik nog
nooit in mijn leven gevoeld had .... Bref, ce fut
un souvenir de la vie d'artiste qui ne s'effacera
jamais de ma mémoire ! .. .
Dat flikkerend kaarslicht over onze verhitte gezichten. In het halfduister haar ingeslapen moeder,
een schilderij, Rembrandt waardig ! ... Inmiddels
was het half twaalf geworden. Papa Félix keerde
van de Opera terug, waar hij het debuut van Mlle
Nathan in „La Juive" was gaan hooren. Nauwelijks
binnen, verbiedt hij zijn dochter met lezen voort
te gaan. Bij deze ruwe woorden wordt zij woedend,
slaat het boek dicht en ik zie, hoe dikke tranen
uit haar oogen rollen. Geërgerd ging ik snel heen,
vol bewondering, respect en genegenheid voor haar,
die mij zoo had laten genieten en thuisgekomen
haastte ik mij de nog versche indrukken aan het
papier toe te vertrouwen.
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In enkele maanden tijd kreeg Rachel aan het
Théáter Francais zes klassieke rollen te creëeren,
die haar naam onsterfelijk zouden maken. Emilie
uit „Cinna", Hermione uit „Andromaque", Aménaïde uit „Tancrède" van Voltaire, Eriphile uit
„Iphigénie en Aulide" en Monime uit „Mithridate".
Bij haar zevende créatie Roxane uit „Bajazet,
bleef de zaal koel. Védel, haar directeur verzocht
den invloedrijken kritikus Janin de schuld niet op
Rachel te werpen. Deze stoorde zich echter niet
aan dit verzoek en schreef een scherp artikel,
waarin hij deed uitkomen, dat een tenger persoontje als Rachel niet in staat kon zijn de hevige
passie van Roxane voor den broeder des sultans
met kracht uit te beelden.
Rachel zette er toen alles op hem in het ongelijk te
stellen. Bij de tweede voorstelling was het succes
dan ook overweldigend. Het regende bloemen en
kransen op het tooneel. Met deze bloemen in de
armen kwam zij achter de koulissen Provost tegen.
Zij legde ze aan zijn voeten en vroeg met een
glimlach : Wilt U er misschien eenige van mij
koopen ? ... U hebt me toch aangeraden bloemenverkoopster te worden.
Provost had al lang spijt over deze woorden en
sloot Rachel in zijn armen.
Musset, die zich den volgenden morgen geërgerd
had over de slechte ontvangst in de pers van „Bajazet'',
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troostte Rachel en verklaarde, dat hij wel onder
indruk van haar spel was gekomen. „Quand mon
coeur parle, il a raison"... en hij had gelijk.
In 1840 speelde zij voor het eerst Pauline in
„Polyeucte" en kort daarop Chimène in „Le Cid"
doch haar grootste triumf, haar schitterdste créatie
werd „Phèdre" . Nog nimmer hadden de verzen van
Racine zoo'n indruk bij het publiek gemaakt.
Rachel was in haar verschijning met recht een
Grieksche vorstin. Houding, loop, kleeding, krachtig
gebaar, haar geluid, dat alles was in één persoon
vereend, vormde één harmonisch geheel. Vooral
haar stem deed wonderen. Toch was haar spel
gevoelloos. Alles moest bij haar opgewekt, voorgedaan, aan haar geopendbaard worden. Hartstocht, ironie, wanhoop, angst, al deze gevoelens
kregen door haar stem een wonderbaarlijke uitdrukking, die meer den toeschouwer opwond dan
de vertolkster, want zij bleef er volkomen kalm
onder, in tegenstelling met Talma, die na elke
voorstelling als 't ware uitgeput was door z'n emotie. Hierdoor was Rachel dan ook in staat op één
dag drie, ja zelfs vier rollen te spelen. Het werd
bij haar geheugenwerk, zij speelde met steeds geregeld terugkeerende effecten, en niet door inspiratie. Zij geleek op een diamant in het duister.
Anderen haar leermeesters plaatsten haar in het
licht en dan schittterde zij met ongekenden glans.
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Men heeft Rachel wel eens verweten, dat zij haar
lauweren uitsluitend bij de klassieken zocht, hetgeen aanleiding werd, dat haar benijders haar den
bijnaam van „Fille des Morts" gaven. Niet dat zij
voor de dramatische producten harer tijdgenooten
niets voelde, zij was echter bevreesd haar reputatie
te verkleinen door er niet in uit te blinken.
Zeer bevriend met Mme de Girardin met wie
zij geregeld in correspondentie is gebleven, dorst
zij haar drama's als „Judith" en „Cléopátre"
en haar comédie „Lady Tartufe" niet weigeren,
doch inderdaad hebben deze stukken weinig tot
Rachel's roem bijgedragen.
Ponsard, in wiens „Lucrèce" en „Horace et
Lydie" zij eveneens is opgetreden, ondervond de
grootste moeilijkheid bij de instudeering van „Charlotte Corday'', zoodat hij tenslotte de rol aan Mlle
Judith gaf.
Ernest Legouvé, wiens „Adrienne Lecouvreur"
Rachel zoo menig succès heeft bezorgd, veel meer
dan zijn „Louise de Lignerolles" kreeg groot ongenoegen met haar naar aanleiding van zijn klassiek
drama ,,Médée". Rachel had beloofd het te zullen
spelen, doch telkens trachtte zij zich er van af te
maken. Eerst kwam haar reis naar Rusland tusschen
beide, toen stierf haar geliefde zuster Rebecca, die
de rol van Créuse zou gespeeld hebben en tenslotte weigerde Rachel voorgoed er in op te treden.

RACHEL

als Valéria Messalina.

Ets van L. Massard, naar een photo. (1851).
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Legouvé deed het „Théáter Franpais" toen een
proces aan, waardoor de schouwburg zich een schadepost van 12000 francs op den hals haalde en
het zou Rachel weldra nog meer spijten de rol
geweigerd te hebben, toen de Italiaansche tragédienne Adélaide Ristori met „Médée" het grootste
succès oogstte en haar plaats in de harten der
Parijzenaars begon te veroveren.
Alexandre Dumas, die op Rachel gebeten was van
wege zijn fiasco met de reprise van „Mlle de Belle-Isle",
heeft zich later op haar gewroken door openlijk te
verklaren : „Amerika kan Rachel behouden als Italië
ons Madame Ristori maar laat. De millioenen voor
haar die millioenen, de kunst voor wie de kunst
verkiest".
Uit het oog, uit het hart ! ... Die reis naar Amerika
hebben Rachels vrienden haar niet weinig kwalijk genomen en al waren de woorden van Dumas Sr.
hard en onverdiend, Rachels geldzucht, haar behoefte maar steeds meer te verdienen, heeft haar
gezondheid ondermijnd en haar op acht en dertig
jarigen leeftijd naar het graf gesleept.
Bij haar debuut verdiende zij aan het Théáter
Francais maar vierduizend francs. Daar zij echter
de trekpleister van dit gezelschap was, sloot zij bij
haar meerderjarigheid een vast contract af van
27000 francs, benevens het recht op vier en zestig
„feux", d. w. z. gastrollen, die haar nog 18000 francs
.
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extra opleverden. Vervolgens had zij nog recht op
een benefice-voorstelling van 15000 francs, zoodat
zij gezamenlijk een zestig duizend francs verdiende
en bovendien nog drie maanden vacantie had, die
zij niet ongebruikt voorbij liet gaan.
Rachel kreeg gedaan, wat zij wilde. Zij alleen
vertegenwoordigde een tijdlang „het" ThéAter Francais. Trad zij niet op, dan werd er ook geen
recette gemaakt en dit gebeurde vaak genoeg. Uit
een financieel oogpunt is het verblijf van Rachel
voor de „Comédie Francaise" dus van geen voordeel geweest, maar wat de eer en de roem betreft,
nimmer heeft deze schouwburg een grooteren tijd
gekend.
Haar eerste optreden op eigen risico met artiesten,
die haar broeder Raphaël voor haar engageerde,
dateert omstreeks 1840. Het reizen ging toen nog
met de grootste moeilijkheid gepaard en om geen
tijd te verliezen, had Rachel een bed in haar rijtuig
laten aanbrengen. Zoo heeft zij in haar eerste drie
maanden vacantie kans gezien vijf en zeventig
voorstellingen in de provincie te geven, een ongehoord getal, het gebrekkig vervoer van die dagen
in aanmerking genomen.
Bij haar bezoek aan Londen ontving zij van koningin Victoria een gouden armband, ingelegd met
diamanten : A Rachel. Victoria, Reine. Zij bezocht
toen ook voor het eerst Amsterdam, waar zij met
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het grootste succès een zestal voorstellingen gaf
(1846).
In een brochure van J. Noordendorp, schreef deze
heer over haar optreden alhier, dat door het
koninklijk huis werd bijgewoond : Mocht het Zijne
Majesteit bij het genot van deze zegepraal der kunst
te binnen vallen in welk een schitterend licht de
vorstelijke bescherming den Genius onzer eigen
kunst zou kunnen plaatsen ! .. .
Deze ontboezeming schijnt niet veel uitgewerkt te
hebben, want tegenwoordig zijn wij in ons land er
niet veel beter aan toe, wat vorstelijke bescherming
der kunst betreft ... Zij speelde hier „Horace", „Phèdre", „Marie Stuart" in de bewerking van Le Brun,
„Virginie" van Latour Saint-Ybars en „Andromaque". Ook voor de koningin in haar paleis in
den Haag trad zij op en vertrok dien zelfden nacht
nog naar Luik. Hier verzocht onze koning haar
terug te willen komen, aan welk verzoek zij eerst
het volgend jaar kon voldoen. In 1848 kwam zij
voor de derde maal naar Holland, doch in dit revolutie
jaar, maakte zij ook hier slechte zaken. Reeds toen was
er bij haar sprake om in Amerika te gaan optreden,
hetgeen eerst zes jaar later plaats vond.
Haar volgende reis gold Weenen, waar zij bij
den keizer te dineeren werd gevraagd. Te Potsdam
speelde Rachel voor den koning en kroonprins van
Pruisen, prins Frederik der Nederlanden en voor
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de keizerin van Rusland en twee dagen later ook
voor den keizer aller Russen, die haar met de volgenden woorden complimenteerde.
„Mademoiselle Rachel, vous êtes encore plus grande
que votre réputation". Ook verzocht hij haar het
volgend seizoen naar St. Petersburg te komen,
waar Rachel bij de keizerlijke familie aan tafel heeft

gezeten.
In een brief aan haar moeder, ontleend aan het
werk van Georges d' Heylli „Rachel, d' après sa
correspondance", vertelt zij op grappige wijze dit
vorstelijk onthaal.
Iedereen zat me daar als 't ware met de oogen
te verslinden, maar ik liet me daardoor niet uit
het veld slaan en toen men met toasten begon,
klommen eenige jonge aartshertogen, die wat ver
van mij afzaten op hun zetels het ontbrak er nog
maar aan, dat ze niet op tafel gingen staan en
bewierookten me om strijd. Daarop verzocht men
mij iets voor te dragen stel je voor, moeder,
hun toasten te beantwoorden met een tirade uit
één mijner rollen!... Waarom ook niet, dacht ik
bij me zelf. Ik nam een tragische houding aan en
begon met de groote scène uit „Phèdre" .
Doodsche stilte. Na afloop een bravo van belang.
Toen begon ik het Russische volkslied te zingen
en nu drukte men mij de handen met een geestdrift, die veel op waanzin geleek.
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Deze tournée door Rusland heeft Rachel een twee
honderd duizend francs opgebracht.
In 1855, tijdens de expositie gaf Rachel haar
laatste vijf afscheidvoorstellingen te Parijs, waarbij
zij ook aan La Ristori een loge toezond, doch niettegenstaande Parijs toen vol vreemdelingen was,
brachten deze voorstellingen bij elkaar een vier
duizend francs minder op, dan een vijftal voorstellingen in 1838, het eerste jaar van haar optreden
in het „Théáter Francais". Deze vermindering van
belangstelling, gevoegd bij het succes van haar
Italiaansche kunstzuster deden Rachel besluiten het
voorstel van haar broeder aan te nemen en onder
zijn leiding naar Amerika te gaan. De millioenen,
die de Zweedsche zangeres Jenny Lind in het Dollarland verdiend had, gaven den doorslag, hoewel zij een
voorgevoel had, dat deze reuzentournée van vijftien
maanden haar gezondheid noodlottig zou worden.
Niet alleen heeft zij in Zuid-Amerika het grootste
gedeelte van haar tijd zwaar ziek in bed moeten doorbrengen, maar die tournée werd ook een financieele
débácle. Bovendien was de kunstsmaak van de Amerikanen niet ontwikkeld genoeg om de schoonheden der
klassieken te genieten en moest zij zich vergenoegen
met „Adrienne Lecouvreur" en Victor Hugo 's
„Angelo", welke drama 's voornamelijk trokken door
hun monteering. Een artistiek succes had ze hier
dus evenmin.
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Allereerst trad zij in New-York op en gaf in het
„Metropolitan-Theatre" „Les droits de 1' Homme",
gevolgd door „Horace". Zij speelde hier van 3 Sept.
tot 20 October. Daarna vertrok zij naar Boston en
Philadelphia, in welke laatste stad zij ernstig ziek
werd, zoo ernstig, dat men voor haar leven vreesde.
Zij herstelde, doch slechts in schijn. Zij wilde terstond
naar Frankrijk terugkeeren en haar contract verbreken ; haar broer wist haar evenwel te bewegen
naar Charlestown te gaan, waar het klimaat milder
was. Hier bleef zij nog drie weken rust houden,
maar hield haar verraderlijken hoest. In deze stad
trad zij nog op als „Adrienne Lecouvreur". 10 Januari
keerde Rachel met haar teleurgesteld gezelschap,
dat vijf maanden te voren met zooveel illusies naar 't
land der millioenen was overgestoken naar Europa
terug.
Inwendig gebroken, voelde zij zich niet meer in
staat op te treden. Haar kwaal verergerde bij den
dag en na eerst in haar woning te Meulan verblijf
gehouden te hebben, ging zij op raad van haar
geneesheer in den zomer van 1856 naar het Oosten
en van hier schreef zij in één harer brieven aan
haar familie over haar gezondheid :
„Ah pauvre moi ! Ce moi, dont j' étais si fière,
trop fière peut-être, le voilà `aujourd' hui si affaibli
qu' il en reste vraiment bien peu de chose."
Na haar verblijf in Egypte keerde zij naar Zuid-
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Frankrijk terug om daar te sterven, want zij was
reeds lang door haar geneesheer opgegeven en dit
wist ze maar al te goed. In een villa te Gannet,
eigendons van den leeraar Sardou, den vader van
Victorien, sleet zij de laatste maanden van 1857,
bijgestaan door haar oudste zuster Sarah en haar
trouwe kamenier Rose en de dokters Tampier en
Bergonnier. Op Zondag 3 Januari te elf uur overleed
zij, een glimlach op haar lippen, terwijl men in haar
omgeving Joodsche psalmen zong. Een mooie teekening van Mme 0' Connell „Rachel op haar sterfbed ' ,
is in het bezit van de „Comédie Francaise", waar
men het bericht van haar overlijden eerst den vijfden
Januari vernam en dien avond den schouwburg gesloten hield.
Den elfden Januari werd haar lijk naar „PèreLachaise" gevoerd in tegenwoordigheid van „ToutParis" op kunstgebied. Naast den koets liepen
Geffroy, Alex Dumas, baron Taylor en Auguste
Maquet. Daarachter haar vader, haar broer, hun
huisvriend, de uitgever Michel Lévy met het jongste
zoontje van Rachel, haar oudste zoon was ziek en
bevond zich te Zwitserland. Aan het graf sprak
het eerst de opperrabbijn Isidor, die het gerucht
loochende, dat Rachel tot het katholieke geloof in
de laatste maanden van haar ziekte zou zijn overgegaan en haar daar veel te verstandig voor oordeelde.
Grooten indruk maakte de toespraak van Jules Janin,
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die reeds in zijn boek „Rachel et la Tragédie" zooveel
schoons over haar geschreven had.
Zooals men allicht weet staat in de voorhal van
de „Comédie Francaise" naast het beeld van Mlle
Mars en Talma, de „Muze van de Tragedie", aan
wie de beeldhouwer Clésinger de trekken van
Rachel gegeven heeft, doch haar meest gelijkend
portret werd geschilderd door Charles Muller en
is het eigendom van haar zoon Alexandre Walewski,
die evenals zijn vader diplomaat is geworden, terwijl
haar jongste zoon Gabriel luitenant ter zee werd.
Rachel heeft hun ruim een half millioen nagelaten,
terwijl de andere helft onder verdere familieleden
werd verdeeld.
Er zijn maar weinig tooneelspeelsters aan te wijzen,
die alleen door hun kunst zulk een vermogen hebben
bijeengegaard en nog minder, die zulk een vermogen
wisten na te laten, doch geld was dan ook steeds
Rachels zwak.
Zij is aan het Théater Franpais in meer dan
veertig stukken opgetreden, doch alleen aan het
klassieke repertoire heeft zij haar gY ooten naam
te danken. Ook in enkele genrestukken aan de Oudheid ontleend als ,,Le Moineau de Lesbie" van Armand
Barthet en „Horace et Lydie" van Ponsard had zij succès. Een bepaald fiasco maakte zij met haar laatste créatie „La Czarine" van Scribe (1855), wiens „Adrienne
Lecouvreur" juist één harer beste rollen was.
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Het portret dat wij hier van Rachel geven, is
dat van keizerin Valeria Messalina, de moeder
van Britannicus in het verzendrama van Auguste
Maquet en Jules Lacroix „Valérie" .

AIMÉE DESCLÉE. 1836-1874

De gewoonte wil nu eenmaal, dat uitvoerende
kunstenaars en kunstenaressen tijdens hun leven meer
gevierd worden dan andere kunstbeoefenaars. In
de eerste plaats geschiedt dit met bekoorlijke tooneelspeelsters, niet alleen, omdat zij tot het schoone
geslacht behooren, maar ook, omdat haar spel tot
onze verbeelding spreekt en zij onze deugden en
ondeugden weten te idealiseeren. Uit dank hiervoor
en tevens voor de afleiding, troost of louter vermaak, die zij ons haar leven lang bijna avond aan
avond schenken, komt haar die directe vereering
meer toe dan anderen. Vita brevis ! ... Zoo ook het

succes, dat maar kort duurt ... Weinigen bereiken
haar doel, om dan toch, als de oude dag nadert,
evenals een pastel van kleur te verbleeken, zoo niet
van tijd tot tijd de aandacht weer eens op haar
gevestigd en do tinten weer eens opgefrischt wor-
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den. Bij het toejuichen van zoo'n gevierde artiste,
vergeet men echter maar al te vaak, wie aan het
succes meegeholpen heeft. De dichter of dramaturg,
met wiens veeren gepronkt wordt, blijft immers,
evenals de regisseur, achter de schermen. Niet dat
hij daarover gebelgd is. Hij weet te goed, hoe de
acteurs en actrices de getuigen zijn van zijn duel
met het publiek, hoe zij het moedig voor hem opnemen, onbekend met den afloop. Hierdoor ontstaat
een enge band, een innige vriendschap kan ten-

minste ontstaan en hierover zijn even zooveel anecdoten te vertellen, als er stukken opgevoerd zijn.
Twee aardige en bekende voorbeelden van zulk
een wederzijdsche waardeering laten we hier volgen.
Lhéritier en Geoffroy niet te verwarren met
zijn tijdgenoot, den tooneelspeler-schilder Geffroy
van de Comédie Francaise de twee eerste
komieken van het „Palais-Royal ", wenschten Eugène
Labiche geluk, toen zijn benoeming tot lid van de
„Académie" bekend was geworden, waarop Labiche
zijn eersten vertolkers van „La Cagnotte" en „Mr.
Perrichon" terugschreef :
„Ik moet jullie bedanken, waarde Lhéritier en
Geoffroy, want gij en je kameraden hebben : „avancé
mon fauteuil et je vous dois bien au moms un
bras."
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Zoo heeft Dumas fils aan Aimée Desclée meer
dan één succes te danken gehad en hij, die zoovele
onvergankelijke vrouwenkarakters op het tooneel
vereeuwigd heeft, begreep dan ook zeer goed, wat
hij aan zijn eerste vrouwenrollen uit zijn tijd als
Marie Doche, Rose Chéri, Sophie Croizette, Sarah
Bernhardt en Julia Bartet, verschuldigd was. De
definitive uitgave zijner tooneelsukken betitelde hij
dan ook : „L'Edition des Comédiens."
Het toeval, dat in bijna elk artiesten-bestaan
den doorslag geeft om tot groote populariteit te
geraken, heeft Aimée Desclée eveneens aan haar
triumfen te Parijs geholpen, nadat zij gedurende
een twaalftal jaren daar nauwelijks opgemerkt was.
Na aan het Conservatoire de lessen van Beauvallet
gevolgd te hebben, niet geregeld, want haar veranderlijke, ongeduldige natuur hield het nergens lang
uit, kreeg zij in 1836 een engagement aan den
Gymnase schouwburg. Noch hier, noch in de „Vaudeville" en de „Variétés", ja zelfs niet in het
„Odéon" wist zij te voldoen, zij bleef op het tweede
plan. Geen directeur, die haar een rol van belang dorst toevertrouwen. Geërgerd of uit baloorigheid keert zij Parijs den rug toe, treedt te St. Petersburg op en daarna bij den troep Meynadier in
Italië. In 1868 is zij te Brussel voor een aantal
gastvoorstellingen geëngageerd en hier ziet Dumas
fils op een avond in één zijner stukken : „Diane
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de Lys", haar spelen. Een openbaring
Dumas is gewoonweg verrukt over zoo'n spel.
'

Montigny, de directeur van den Gymnase schouwburg te Parijs monteerde in die dagen het nieuwe
stuk van Meilhac en Halévy „Frou Frou" en Sophie
Croizette, die juist het Conservatoire met een eersten
prijs verlaten had zou deze rol creëeren. Zij wordt
echter door „Théátre Francais" geëngageerd, en
Dumas haast zich nu La Desclée aan te bevelen.
Montigny heeft er echter geen ooren naar, hij herinnert zich „la petite Desclée" nog heel goed en is bang,
dat zij er niets van terecht zal brengen. Dumas dringt
evenwel aan en Montigny laat zich bepraten.
In één avond is haar reputatie gevestigd en nu wordt
zij om strijd gehuldigd. De hier nog steeds betreurde
Rose Chéri, die haar vroeger in den weg had gestaan en wier gratie zij dan ook miste, wist zij te
doen vergeten door haar natuurlijk spel, wars van
alle conventie. Haar manier van spelen zou men
tegenwoordig vergelijken met dat van La Duse of
van Suzanne Després.
De beide auteurs zijn natuurlijk in de wolken en
konden niet vermoeden, dat zij reeds eenige jaren
later hun heldin in den dood zou volgen. Haar
roem kwam wel wat laat en bovendien al dat succes liet haar betrekkelijk onverschillig, omdat haar
hart gebroken was, haar gezondheid ondermijnd.
Het aantal rollen van beteekenis, die haar naam
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voor goed gevestigd hebben, is dan ook niet groot.
Vóór den oorlog van '70 „Diane de Lys", „Frou
Frou" en „Fernande", waarin zij voor Clotilde speelde,
daarna „La Princesse Georges" en La Femme de
Claude", beide van den jongen Dumas. Dan is het
met haar gedaan, haar krachten begeven haar en
zij sterft op nauwelijks acht en dertig-jarigen leeftijd.
Dumas„ die veel van Aimée Desclée hield, meende,
dat hij haar geheel voor de kunst gewonnen had.
Bitter was dan ook zijn teleurstelling, toen na haar
overlijden hij haar „Lettres à Fanfan" in handen
kreeg. Er bleek dus toch een ander in het spel
geweest te zijn, een knap cavalerie-officier van het
Belgische leger, haar „Cher Fanfan". De eeuwige verblinding ! ... want wederom had hij zich vergist. Haar
groote, allesverterende liefde had een Italiaansch
diplomaat genoten, later gezant aan één onzer
Europeesche hoven, in hun verliefde dagen te Napels
nog zonder positie, hij al even onbemiddeld en
onbekend als zij. Daar vraagt de liefde niet naar.
De guitige Amor zoekt bij voorkeur de onbezonnen jeugd op en gaat niet gaarne bij rijken te
gast, als schaamde hij zich, dat hij geen hemdje
aan heeft.
Waarschijnlijk heeft juist die verloren liefde, La
Desclée tot zoo'n groote actrice gestempeld, zoo
ècht vrouwelijk in heel haar optreden. Zij had het
Dumas steeds verzwegen en daarom schetste hij haar
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aan zijn vriend Halévy, die dit in één zijner „Portraits
parlés' opgeteekend heeft, ongeveer aldus :
Zij nad in den beginne niet het minste talent.
Haar spel in „Le Demi-Monde" was slap, kleurloos,
zonder de minste belofte. Zij gaat heen, zwerft in
het buitenland, niemand denkt meer aan haar. Ik
zie haar te Brussel. Ik kan mijn oogen nauwelijks
gelooven. Montigny wil haar niet engageeren. Ik laat
haar niet los. Tenslotte neemt hij haar aan tegen
zes duizend francs per jaar. Zij speelt in zijn schouwburg Diana, Frou-Frou, Princesse Georges, de
Comtessé de Morané in „Une visite de Noces".
Zij schittert in al deze rollen. Meen je, dat ze
hierover verrukt is ? Niet het minst. Het laat haar
schijnbaar onverschillig. Eerst moet ze wakker geschud worden. Vat ze eenmaal vuur, dan slaan de
vonken ook uit haar spel. Naast schitterende uitbarstingen, nietszeggende momenten. Een spookverschijning, een uitgedoofde krater, die plotseling
weer aan het werken gaat en daarbij één brok natuur.
Na afloop snelt ze doodvermoeid en oververhit
naar haar kleedkamer, gooit de vensters open en
gaat dan half gekleed uitrusten. Haar waarschuwen
geeft geen zier.
Aan mij is toch niets verbeurd, is meestal
haar lakoniek en eigenzinnig antwoord.
Het was dan ook feitelijk geen spelen meer wat
La Desclée te aanschouwen gaf, zij liet zich gaan,
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meegesleept door haar nerveuze natuur, volkomen
in strijd met Diderot's bekende paradox. Zij leefde
haar rol als misschien nooit te voren door een
actrice een rol doorleefd was, of het moest zijn
Marie Dorval in één of andere moederrol, denkend
aan haar eigen verloren lieveling. Aimée Desclée
te zien sterven als de lichtzinnige Frou Frou, dat

hysterisch verwende kindvrouwtje, haar te hooren
weeklagen als Césarine, die verderfelijke ontaarde
vrouw van den ingenieur Claude, dat was voor den
schouwburg-bezoeker van omstreeks 1870 een openbaring, iets geheel nieuws. Zoowel door haar vreemd
uiterlijk ze was verre van knap, wat zij eveneens
met Marie Dorval gemeen had -- als door haar
hortend en stootend spreken, waaraan men eerst
wennen moest, trok zij de aandacht. Men hing evenwel aan haar lippen, wanneer men daar overheen
was, dan vergat men de actrice en zag alleen de heldin
van het drama, die de geheele zaal mèt zich sleepte.
Albert Lacroix, één der firmanten van de bekende Brusselsche en Leipziger uitgeverszaak Lacroix Verboeckhoven & Cie, zond aan den directeur
van de „Temps" naar aanleiding van een artikel
van Jules Claretie over La Desclée een schrijven,
waa.iin hij verklaarde hoe die hernieuwde kennismaking van Dumas met zijn later zoo geliefde
actrice zich feitelijk heeft toegedragen en hoe hij
daar zelf de hand in heeft gehad.
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In het Théátre du Parc te Brussel werd in 1868
een reprise gegeven van „l'Ami des Femmes met
een geheel nieuw omgewerkt bedrijf, een voorstelling, waarvoor de schrijver en de voornaamste
Parijsche tooneelverslaggevers waren uitgenoodigd.
De directeur van den schouwburg des „Galeries
Saint-Hubert'' wilde voor de directie van den
Parkschouwburg niet onderdoen en monteerde in
allerijl „Diane de Lys", waarin Mlle Desclée als
gast de titelrol zou spelen in de hoop, dat Dumas
zijn theater eveneens de eer van een bezoek zou
aandoen, nieuwsgierig door de geruchten over het
groote succès, dat Mlle Desclée bij het Brusselsch
publiek genoot.
Louis Ulbach en Clarles Hugo, de zoon van Victor,
beiden met Dumas bevriend stelden hem aan mij
voor en hij nam met eenige reisgenooten mijn
uitnoodiging aan om gezamenlijk bij mij te komen
dineeren.
Ik had Delvil, den directeur van de Galeries
Saint-Hubert moeten beloven Dumas dien avond
over te halen zijn schouwburg te komen bezoeken.
La Desclée zelf wenschte niets liever dan dat de
schrijver getuige mocht zijn van zijn nieuwe vertolkster en van haar succès in zijn „Diane".
Aan tafel wordt hier natuurlijk druk over gesproken. Dumas wil ons niet gelooven en laat zich
spottend over haar uit,
'
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Quoi ! Quoi ! Cette ... (permettez-moi, le mot
exact, typique !) Quoi cette grue-là ! Mais je la
connais ! Je l'ai vue autrefois, une cabotine sans
ombre de valeur ou de talent, nulle même dans
les roles les plus secondaires !
Wij verdedigen haar om strijd, maar kunnen
Dumas niet bewegen naar den schouwburg te gaan.
Eindelijk besluit hij een kijkje in de zaal te nemen,
op voorwaarde, dat wij zijn incognito zullen bewaren
en dat wij terstond weer heen zullen gaan.
Eenmaal in de zaal, blijft hij luisteren en heeft
slechts oog voor haar. Wij respecteeren natuurlijk
zijn stilzwijgen. Hij schijnt plotseling geheel veranderd te zijn. In plaats van spottende opmerkingen ten beste te geven, zien wij hem ernstig en
oplettend het slot van de voorstelling afwachten.
Zij heeft hem geheel en al ingepalmd.
Later hebben wij Dumas eerst meegedeeld, dat
zij wist, dat hij in de zaal was evenals de directie,
die voor ons een loge gereserveerd had, doch
Dumas had toen in het minst geen reden ons dit
te verwijten.
Tenslotte nog een kort verhaal, ontleend aan
de „Notes et Souvenirs, 1871 72", van Ludovic
Halévy door Aimée Desclée den schrijver meegedeeld en dat als bewijs moge dienen, hoe moeilijk
de Parijzenaars het zonder tooneel kunnen stellen.
De Gymnase schouwburg en nog enkele théáters
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hadden gedurende de troebelen van de „Commune"
geen enkelen avond hun deuren gesloten. Zelfs op
den 2lsten Mei, den dag, dat de troepen van Versailles Parijs binnendrongen, gaf Montigny toevallig
de première van „Les Femmes terribles" van Dumanoir met La Desclée en maakte nog een recette
van 2500 francs. Den 3den Juni, dus vijf dagen,
nadat Mac-Mahon, de opperbevelhebber van het
Versailles-leger had laten prdclameeren, dat de
strijd als geëindigd kon beschouwd worden en men
weer meester van Parijs was, opende de Gymnase
opnieuw zijn zaal en herkreeg het leven van plezier
wederom zijn gewonen gang, alsof er niets gebeurd was.
La Desclée was er echter evenmin zonder kleerscheuren afgekomen. De opstandelingen hadden
beslag gelegd op haar woning No. 77 van den
Boulevard Magenta en zij was met de bewoners
in den kelder moeten vluchten, omdat er van uit
de vensters op de troepen geschoten werd en deze
het antwoord niet schuldig bleven. Toen zij haar
dienstmaagd Césarine naar boven had gestuurd
om nog wat proviand machtig te worden, kwam
deze verschrikt terug snellen : „Madame, madame,
un obus a tout saccagé ! ... Doch als reeds verteld,
de ware verwoesting was in haar hart. Na nog een
kortstondig verblijf te Londen in 't Princess-théáter,
keerde La Desclée in September 1873 naar Parijs
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terug met een gevaarlijke ziekte onder de leden,
die haar binnen acht maanden ten grave sleepte.
Haar lijk werd onder groote belangstelling op
het kerkhof van „Père Lachaise" bijgezet, waar
een pyramide met bronzen buste haar graf siert
en haar vier voornaamste rollen den bezoekers van
den doodenakker vermeldt.

EDMOND GOT. 1822-1901.

Over de psychologie van den tooneelspeler, van
den onvervalscht-ouderwetschen, valt heel veel
eigenaardigs mee te deelen. In de eerste plaats zijn
zelfverheerlijking of met een vreemd woord
„egotisme", niet te verwarren met egoïsme, dan
zijn lichtgeraaktheid, prikkelbaarheid, jaloezie. Hierin
doet hij voor zijn vrouwelijke collega niet onder,
ten slotte zijn ijdelheid, zich uitend in allerlei vormen.
Een gunstige uitzondering op deze meer of minder
kinderachtige gebreken maakt Francois Jules Edmond
Got, de tijdgenoot en vriend van den grooten
tooneelschrijver Emile Augier. Got toonde zich steeds
een man uit één stuk, koppig en waarheidlievend.
Al ontbrak hem in zijn spel het verhevene van Talma,
het robuste van den romantisch aangelegden Frédérick, hij was groot door zijn juiste opvatting, zijn
streven om waar op de planken te schijnen.
Coquelin ainé heeft dan ook veel van Got afgezien
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en nagevolgd, zonder evenwel de lessen van Régnier
te verwaarloozen, die meer op nauwgezette studie
acht sloeg dan op originaliteit.
Got was een geboren Normandiër van Lignerolles,
een dorp in het Ornegebied. Hij droeg al de kenmerken van het ras, stijfhoofdig, fier, vasthoudend
en taai van geduld, eigenschappen die hem later
ten goede zouden komen. Een voorbeeld hiervan
geven reeds zijn eerste studiejaren. Als intern leerling
aan één der kostscholen te Parijs was hij bij een
openbare prijsvraag bekroond geworden en kreeg
hierdoor een beurs. Daar hij zich aan de voorschriften
van zijn pension weinig •gelegen liet liggen en hem
dit als niet betalend leerling vrij onkiesch verweten
werd, ging hij op een goeden dag woedend heen
en trachtte nu van zijn pen te gaan leven, d. w. z.
hij verbond zich aan het blad „Le National" en
schreef hierin onder het pseudo Arthur d'Anghien
een reeks artikelen, van welker opbrengst en van
vertaalwerk hij zijn studie aan 't lyceum Charlemagne
bekostigde.
Hoewel hij • van geen artiestenfamilie afstamde
en in zijn omgeving alleen bekend was met den
acteur van de „Comédie Francaise", Menjaud, een
vriend zijns vaders, voelde hij zich toch onweerstaanbaar tot de planken aangetrokken. Nadat hij voor
Menjaud eenige proeven van zijn bekwaamheid in
het voordragen had afgelegd, beloofde deze zijn
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voorspraak bij den leeraar van het Conservatoire
Provost te zijn, die na een kort examen dén jeugdigen Got in 1841 tot zijn klasse toeliet. Twee jaar
later verliet hij met een eersten prijs de tooneelschool,
om voor zijn nummer dienst te nemen bij de cavalerie.
Na het daar tot brigadier gebracht te hebben, kreeg
hij vanwege zijn eersten prijs verlof om als Scapin
in „Les Fourberies de Scapin" aan het Théáter
Francais te debuteeren.
Got had er al zijn zinnen op gezet te zullen slagen.
Zijn debuut moet echter volgens de toenmalige
critieken niet schitterend geweest zijn en één der
verslaggevers, die om zijn spotzieken geest bekend
stond en zich daarbij wel eens eens de hand liet
stoppen, had zich al bijzonder ongunstig over hem
uitgelaten.
Eenige dagen later kwam hij Got op straat tegen,
sprak hem aan en vroeg, waarom hij hem niet
eerst was komen bezoeken ?
Got, weinig gesticht over zijn artikel, antwoordde
kortaf :
- Ik wist uw adres niet.
Dat is niet noodig. U had toch aan de redactie
naar mij kunnen vragen.
- Dat had ik, maar ik heb dat niet gedaan, omdat
mijn vader me niet genoeg zakgeld geeft om de
„claque" te kunnen betalen.
Van dezen verslaggever, die hem dit nooit ver-
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geven heeft, beweert Got het meest geleerd te
hebben.' Zijn feuilleton was 't eenige wat ik over
mijn werk las, omdat ik wist, dat hij me niet
sparen zou en hij werkelijk talent had iemands gebreken op te sporen en belachelijk te maken. En
wat het voornaamste is, deze leerschool heeft mij
nooit iets gekost, liet hij er dan lachend op volgen.
Got heeft in den beginne een zwaren, ondankbaren
tijd moeten doormaken. Zes jaar lang kreeg hij
niets van belang te creëeren. Met het grootste geduld en niet minder werklust bestudeerde hij de
knechtenrollen uit 't oude repertoire, „les grands
valets", tot hij eindelijk in 1850 tot sociétaire
benoemd werd. In '48, juist vóór het begin der
Revolutie, had hij de aandacht weten te trekken
door zijn créatie van den „abbé" in de Mussets
„Il ne faut jurer de rien". Musset wilde, dat deze
pastoor op één dier conventioneele, mondaine abten
zou gelijken, op de bekende „petits abbés de cour".
Got was een geheel andere meening toegedaan.
Hij zag in dezen goedig, eenvoudigen pastoor niet
den wereldschen geestelijke van de achttiende eeuw,
maar een landelijk, simpel priester, dien hij natuurgetrouw en zonder gepoederden pruik, maar
naar men beweert, met den ouden, versleten pruik,
waarmee Talma Augustus in „Cinna" had voorgesteld, wilde uitbeelden.
Het publiek, dat door die naïeve, schilderachtige
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vertolking met dien vaderlijken, gebrilden, dikwangigen, in zijn versleten soutane rondloopende „curé"
direct vertrouwd raakte, juichte Got meermalen toe
en Musset gaf zich niet alleen gewonnen, maar was
er Got zelfs dankbaar voor, dat hij hem gespeeld
had, zooals hij hem begrepen had, eenvoudig en
zonder pretentie.
Toch had Got na dit succès zijn plaats aan het
ThéAter Franpais nog niet veroverd. De zaken
gingen onder de laatste jaren van de directie
Lockroy vrij slecht. De artiesten besloten na diens
aftreden het bestuur van den schouwburg zelf in
handen te nemen, tot dat bij ministerieel besluit
Arsène Houssaye hun directeur werd. Got trok
zich van dezen slechten toestand der zaken niet
veel aan, trouwens de andere artiesten al evenmin.
Hoewel er avonden van vijf en zeventig francs recette
waren en de zaal bedroevend leeg, zoo vermaakten
de artiesten zich onderling op de planken toch en
haalden de dwaaste grappen uit om er den moed
in te houden.
Op een avond, dat „Le Caprice" gegeven werd
en er wederom maar enkele bezoekers in de zaal
waren, werd er luide geklaagd, dat emand, die in
slaap gevallen was door zijn snurken de andere
toeschouwers belette den dialoog te volgen.
Er uit met dien man, riep men van verschillende kanten.
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De ouvreuse opende de loge, wilde den lastigen
bezoeker wakker maken ; wie was het ? De auteur
zelf, Alfred de Musset ! .. .
Zoo iets Got te hooren vertellen, bleef je je
leven bij, schreef Jules Claretie in zijn „Profils de
Théátre". Got zèlf zat vol fantasie en grappen en
overbekend is zijn rit met den karikaturist Henri

Monnier op de imperiaal van een omnibus; Got
vermomd als een jong priester, Monnier natuurlijk
als Joseph Prudhomme, terwijl Monnier aan het
verbaasd publiek uitlegde :
Ja menschen, die kwajongen is het seminarium
ontvlucht, omdat hij zijn hoofd op hol heeft laten
brengen door het vele lezen in Voltaire. Maar nou
is het uit ! ... Hij gaat er weer heen. Hij heeft
berouw gekregen, hij zal het nooit weer doen. Hij
heeft het mij plechtig beloofd, niet waar, jongen ?
En Got knikte met neergeslagen oogen, van ja,
zich verkneuterend over die welgeslaagde grap.
Zijn aanleg en smaak, zoowel voor het natuurlijke als voor het fantastische stempelden Got eerder
tot een acteur van het moderne repertoire dan
van het klassieke. Niettemin heeft hij met succes
den Gedaagde in „Les Plaideurs", Trissotin in
„Les Femmes Savantes" en de titelrol in den
„Avare" gespeeld, maar het origineelst was hij toch
als Sganarelle (,,Cocu Imaginaire"), als Maitre Pierre
in de oude klucht van „Pathelin", als Arnolphe
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(Ecole des Femmes) en als Georges Dandin. Zijn
groote reputatie verwierf hij evenwel in het repertoire van Emile Augier.
Nadat hij in 1850 voor het eerst in diens „Ciguë"
als Paris was opgetreden en in '58 als Spiegel in
„La Pierre de Touche", dat maar kort op het
repertoire bleef, was hij gewoonweg onverbeterlijk
als. Giboyer, in „Les Effrontés en „Le Fils de
Giboyer" (1862).
Elk tooneelschrijver ontmoet eenmaal in zijn leven
den tooneelspeler, die als 't ware voor hem geschapen
is. Mocht Victor Hugo de hand leggen op Frédérick ;
Augier, deed dit op Got. Augier, de moderne Molière
bestudeerde evenals Got de menschen „sur le vif",
ze hielden beiden van het schilderachtig pikante der
contrasten en men beweert, dat Got zich zoo met
dien Giboyer vereenzelvigd had -- hij speelde hem
bijna twee jaar lang dat hij de grootste moeite
had, dit karakter weer los te laten. Eerst met de
creatie van „Maitre Guérin", eveneens van Augier
(in 1864 in het Theatre Francais opgevoerd) gaf
hij van dien listigen, inhaligen notaris wederom iets
geheel nieuws, kortom, een vertolking ten voeten uit.
Wij zijn nu het jaar genaderd, dat Got voor
eenigen tijd de „Comédie Francaise" den rug toekeerde. Ziehier, waarom. Al lang had hij zijn ongenoegen te kennen gegeven, dat zijn directie zich
maar al te gewillig leende voor de grillen en het
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favoritisme van Napoleon III. Knappe vrouwen
zonder den minsten aanleg werden geëngageerd en
bedierven de kans voor de wèl talentvollen.
Het geringe auteursrecht, dat de eerste schouwburg
van Parijs betaalde, noodzaakte de schrijvers hun
werk aan de „Vaudeville" of „Gymnase" af te staan,
waar zij beter betaald werden. Niets werd gedaan
om hierin verbetering aan te brengen. Got vroeg
daarom zijn ontslag en wilde zich van zijn verplichtingen aan 't „Huis van Molière" vrij maken, 't geen
echter door den minister niet werd goedgekeurd.
Toen besloot hij met den steun van Augier toch
zijn plan uit te voeren en trad in den Odéon-schouwburg op als André Laroche in het nieuwe stuk van
Augier „La Contagion". Zijn direetie deed hem
toen een proces aan. De reden, dat Augier zijn
„Contagion" aan het „Odéon" gaf, nadat het door
de „Francais" aangenomen was, lag in het succes
van „Le Lion Amoureux" van Ponsard, dat de
opvoerig van La Contagion maar steeds deed uitstellen.
Met dit stuk begon Got voor de eerste maal
een tournée door de provincie, doch van deze onderneming heeft hij weinig pleizier beleefd, zoodat,
toen de directie van het ThéAter Francais, die hem
moeilijk kon missen, hem aanbood weer zijn vroegere
plaats te komen innemen, hij dit aanbod dankbaar
aannam.
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In 1865 had de stormachtige première van het
stuk der gebroeders de Goncourt, „Henriette Maréchal" plaats, waarin Got voor Pierre de Bréville
speelde. Het publiek maakte zoo'n kabaal, dat Got
niet bij machte was, na afloop, den naam der
auteurs bekend te maken, een gewoonte, die tegenwoordig nog te Parijs in gebruik is. Hij liet' zich
evenwel niet uit 't veld slaan, trotseerde kalm het
gesis en gefluit, totdat de zaal eindelijk weer tot
bedaren kwam.
Got is nu langzamerhand het toppunt van zijn
roem genaderd. Na een mooie creatie van den
vaderrol in „Paul Forestier", een verzen-drama
van Emile Augier, komt „Mercadet" aan de beurt.
Hierin moet Got, volgens het oordeel van Sarcey
minder voldaan hebben. Het ontbrak hem hier aan
verscheidenheid, alles werd te veel op één toon gezegd. Daarentegen werd Poirier, in „Le Gendre de
Mr. Poirier" opnieuw één zijner glansrollen, waarbij hij de herinnering aan Lesueur, die deze rol
met groot succes in de „Gymnase" had gecreëerd,
bij velen uitwischte. Eén zijner typische vondsten
was wel het gebloemde vest van meneer Poirier,
een dracht, die traditioneel werd.
Daar hij door het vrijwillig heengaan van
Régnier in 1872, de „doyen", de oudste onder
de sociétaires was geworden, deelde hij als het
ware aan den schouwburg de lakens uit. Edouard
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Thierry, zijn administrateur, die Got niet goed kon
lijden, was inderdaad te zwak en te toegevend
voor zoon zware taak. Nadat het Théáter Francais gedurende de „Commune''met toestemming
van den minister in Londen was opgetreden de
eerste maal, dat dit illustre gezelschap in zijn geheel in den vreemde optrad begon men na •
hun terugkeer „Le Roi s'amuse" van Victor Hugo
in te studeeren. De dichter wilde aan Got de rol van
den hofnar Triboulet niet afstaan, omdat hij geweigerd
had bij een weldadigheidsvoorstelling, tijdens de belegering van Parijs in Hugo's „Chátiments" mee te
spelen. Got oordeelde het namelijk onkiesch, dat artisten, die nog kort te voren den titel van „Comédiens
de l'Empereur" gedragen hadden, nu verzen tegen den
keizer zouden voordragen. Zoo'n weigering tiepeert
het karakter van Got, .die overigens in het geheel
geen vriend van Napoleon III is geweest.
In 1875 ondernam hij een kunstreis door Oostenrijk
en twee jaar later werd hij tot leeraar aan het
Conservatoire aangesteld. In deze kwaliteit werd hij
in 1881 tot ridder van 't Legioen 'van Eer benoemd.
Tot de bekendste rollen, die Got na '75 nog
gecreëerd heeft, behooren Jonquières in Augier's
„ Jean de Thommeray'' en Rebbe David in „Vriend
Fritz". Bij de première van „Les Fourchambaults"
(April 1878) speelde Got voor Bernard en deze
energieke, loyale jongeman, de hoofdfiguur van
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Augiers meesterwek werd schitterend door Got
uitgebeeld. Bij de première van „Le Monde ou l'on
s'ennuie" (1881) speelde hij voor de Bellac en daarna
voor Jean in de „Rantzau's" rollen ook in ons land
genoegzaam bekend. Verder nog voor Polonius in
„Hamlet" en voor den grootvader in Richepins „Flibustier."
In het dagelijksch leven, vertelt Jules Claretie,
was Got de eenvoudigheid zelve. Hij woonde met zijne
oude moeder buiten Parijs en besteedde zijn vrijen
tijd eensdeels aan studie, anderdeels aan sport.
De wanden van zijn studeervertrek waren door
hem zelf mef fresken en meanders versierd, waarboven het woord : „Natura" prijkte, zijn kunstdevies.
Got had namelijk les in 't schilderen genomen
bij Géróme en Gustave Boulanger, welke eerste
hem dikwijls kwam opzoeken. Verder hingen er
vele wapens in zijn kamer en een prachtige verzameling klassieke en moderne boekwerken versierde
zijn bibliotheek.
De dag, dat hij de onderscheiding van 't Legioen
ontving, was wel de gelukkigste van heel zijn
kunstenaatsloopbaan. Hij wilde zijn oude moeder
hiermee verrassen en daar zij door haar hoogen
ouderdom niet meer loopen kon en steeds op haar
eigen kamer bleef, droeg hij haar met stoel en al
naar de eetkamer, waar hij zijn lintje onder een
servet verborgen had.
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Moeder, ik heb vandaag iets heel bijzonders
meegebracht, daarvan moeten wij samen genieten.
Het eten werd opgebracht en moeder deed het
servet om. Daar lag de groote onderscheiding van
haar zoon op Mar bord. Tranen van vreugde welden
in haar oogen en toen Got dat zag, kon hij zich
evenmin goed houden. Beiden begonnen te weenen.
Dit waren nu geen tooneeltranen, maar tranen van
twee gelukkige menschen.
Men kan van Got zeggen, wat Napoleon I tot
een nog veel grooter tooneelspeler gezegd heeft :
Monsieur, vous êtes un homme ! .. .

CONSTANT COQUELIN. 1841

1909.

Al staat de herinnering aan Coquelins hoog komische gaven velen nog levendig voor den geest,
toch mag hij in deze galerij van groote en niet
meer tot de levenden behoorende Fransche tooneelartiesten niet ontbreken, wel maakt hij er voorloopig de laatste van uit.
Men is gewoon hem door het toevoegsel van „Ainé"
van zijn zeven jaar later geboren en eenige dagen
na hem gestorven broeder Ernest te onderscheiden,
wiens komische kracht fijnere kantjes had, doch de
uitbundigheid, het sappige in het spel zijns grooten
broers niet wist te evenaren.
Het geboortejaar van Benoist Constant Coquelin
is tegelijk dat van Mounet Sully, een niet minder
beroemd acteur, doch in een geheel ander emplooi.
Werd de laatste in 't Zuiden van Frankrijk geboren,
aan de grens der Pyreneën, Coquelin zag het
Galerij.9
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levenslicht aan zee en wel te Boulogne-sur-Mer,
waar zijn vader een bakkerszaak had. Te Boulogne
viel natuurlijk niet veel van het tooneel te genieten,
toch voelde onze guitige bakkerszoon er zich toe
aangetrokken en toen de steeds rondtrekkende
Rachel met haar troep deze kleine havenstad aandeed en daar als „Adrienne Lecouvreur" optrad,
was Coquelin niet langer te houden ; hij moest ook
acteur worden. Zijn vader, die hem liever bij zich
in de zaak had opgeleid, was verstandig genoeg
hem niet tegen te werken, daar zijn levendige aard
in zoo'n plaats als Boulogne zich toch niet op zijn
gemak kon voelen.
Ernest heeft over zijn ouderen broer in de „Annales"
van 1905 eens verteld, hoe rijkbegaafd Constant
toen reeds was en uit dit verhaal blijkt tevens de
groote bewondering en genegenheid, die trouwens
wederkeerig was van den „cadet" voor zijn „ainé."
Ik liep steeds met hem mee, als hij brood bij
de klanten rondbracht. Zijn trompet-vormige neus
in den wind. Edmondo de Amicis spreekt over
dezen neus als over den mond van een tweeloops
geweer , zijn bruine haren onder zijn muts uitkomend, met zijn levendige oogen overal rondziend,
het witte voorschoot om en een brood onder deri
arm, zoo liep hij, al liedjes fluitend en wijsjes
neuriënd door Boulogne's straten en ik als kleine
kleuter achter mijn broer aan, vol bewondering en

CONSTANT COQUELIN.

(Jeugdportret).
Naar een Ets v. E Abot.
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eerbeid, wanneer hij mij soms eenige rollen voordroeg, die hij in stilte geleerd had.
Een broer van Ponchard, den operazanger, die
vaak te Boulogne kwam, zou op Coquelins verlangen zijn best doen, hem in de klasse van Régnier
geplaatst te krijgen en zoo gebeurde het, dat
Constant op een goeden dag te Parijs een proef
van zijn bekwaamheid voor de jury zou gaan afleggen. Augustine Brohan, bekend om haar geestige
uitvallen vond onzen bakkerszoon veel te leelijk
om op de planken te slagen.
- Voyez, son nez en trompette !
Auber, de directeur van 't Conservatoire, beaamde dit en liet er op volgen :
- Et, il s'en sert !
Inderdaad sprak Coquelin door zijn neus. Toch
wilde Régnier het met hem probeeren. Zelf een
groot tooneelspeler, die wel drie kwart van de
Fransche acteurs onder zijn leiding heeft gehad,
zag hij terstond in dit beweeglijk masker, in de
aantrekkelijke leelijkheid van dit vleezige, bolle gelaat met breeden mond en guitige oogen hèt tiepe
voor de knechtenrollen van het Repertoire.
Daar Coquelin evenwel met de dolle ontstuimigheid
van zijn jeugd en zijn schetterend geluid te kampen had,
verzon Régnier het volgende om hem dit af leeren.
Ik wil het wel met je probeeren, maar je schijnt
alleen aanleg te hebben voor bejaarde rollen.
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Coquelin keek verbaasd op, doch dorst zijn
meester niet tegenspreken, hoewel hij er weinig lust
in had om zich oud te grimeeren en om baardjes
te plakken. Nu gebeurde het bij een weldadigheidsvoorstelling, waar men Tartuffe opvoerde, dat
er een „Orgon" te kort kwam en daar Coquelin
deze rol door en door kende, kreeg hij van Régnier
verlof voor het eerst in het publiek op te treden.
In het tweede bedrijf, wanneer Orgon woedend
op Dorine, heengaat en zijn verontwaardiging aldus uit :

Les discours insolents m'ont mis l'esprit en
feu,
Et je vais prendre fair pour me rasseoir
unpeu

...

riep er iemand uit de zaal:
Doe dat en blijf maar weg ook.
Coquelin deed alsof hij niets gehoord had, maar
hij beklaagde zich bij Régnier en zeide, dat hij er nu
genoeg van kreeg altijd voor een ouden man te
spelen en dat hij het er nooit ver in zou brengen.
Welaan, zei Régnier bedaard, we kunnen het
nu wel eens met een jonge rol probeeren. Het
juiste inzicht van zijn leermeester kwam toen aan
den dag. Coquelins stem was inmiddels gezakt,
zijn gebaren waren minder bruusk en hij had door
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deze bezadigde rollen ten minste geleerd zich in
te toomen.
In 1860 verliet hij de school met een tweeden
prijs voor blijspel, tegelijk met Larocher en debuteerde nog hetzelfde jaar aan het Théáter Franpais
als Gros-René in „Le Dépit Amoureux," de rol
met de bekende lange tirade tegen de vrouwen.

Car voyez-vous, la femme est comme on
dit, mon maitre
Un certain animal, difficile a connaitre
.. .

In dezen tijd moest hij onverwacht een rol overnemen in „Mlle de la Seiglière" en wel die van den bediende Jasmin. Spelen naast Samson en Régnier, welk
een eer voor een debutant ! ... Daar dit rolletje van
weinig belang was, had Samson het niet noodig
gevonden de rol vooruit met Coquelin te repeteeren.
In het eerste bedrijf heeft Jasmin den markies aan
tafel te bedienen en daar Coquelin met de gewoonten
van Samson niet vertrouwd was, hinderde hij hem
eenigszins in zijn spel en kreeg daarom na afloop
een uitbrander.
Coquelin had er geen schuld aan, toch speet het
hem zeer en hij verstoutte zich te zeggen :
Meneer Samson, wanneer u u de moeite gegeven
had even op de repetitie te komen, zou dit niet
voorgevallen zijn.
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Samson antwoordde niets, liet dienzelfden avond
Coquelin in zijn kleedkamer komen en deze, vol
angst om hetgeen hij gezegd had, was niet weinig
verwonderd, toen Samson zich begon te verontschuldigen en hem zelfs verzocht den volgenden dag
eens bij hem aan te komen.
Dien middag, vertelt Coquelin, zal ik mijn leven
lang niet vergeten. Onuitputtelijk was Samson in
het vertellen van anecdoten en steeds heeft hij zich
een waar vriend en beschermer voor mij getoond.
Door een toeval kreeg Coquelin reeds twee jaar
na zijn debuut de „Figaro" te spelen. Bij de verdeeling
van een stuk had hij namelijk een rol gekregen,
die hij weer moest afstaan, omdat de schrijver
verplichtingen had aan Provost, die het werk instudeerde en de rol voor zijn zoon bestemd had.
Om Coquelin te troosten bood zijn directeur Thierry
hem aan zelf een rol uit te kiezen, die hij gaarne
spelen wilde. Coquelin bedacht zich niet lang en
noemde den „Figaro". Niet de Figaro van den
„Barbier uit Sevilla", maar van den „Dag vol dwaasheden", de Figaro van den monoloog, de groote
Figaro.
Thierry dorst dit niet toestaan, doch Got, die
eveneens pleizier in Coquelins aanleg had, drong
er zelf op aan, hij wilde zijn rol wel afstaan en zou
de rol van den rechter Brid'oison vertolken. Coquelin
was in den beginne lang niet op zijn gemak, hij
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speelde de rol als in een roes ; toch sloeg hij er
zich kranig doorheen en behaalde een groot succès.
Het dient hier wel vermeld te worden, dat Coquelin
in den beginne nimmer door nauwgezette studie
zijn rollen onder de knie kreeg, alles was bij hem
gave en natuur, in tegenstelling met zijn leermeester
Régnier, die slechts door allerlei hulpmiddelen zijn
rollen wist op te bouwen en te illustreeren. Coquelins
uitbundigheid was hem aangeboren en wees hem
als van zelfs voor de knechtenrollen van Molière,
Regnard en Marivaux aan. Zoo werd zijn naam
beroemd op een leeftijd, dat anderen pas aanvangen
van zich te doen spreken en velen vreesden, dat
dit gemakkelijk verkregen succès hem van den
rechten weg zou afbrengen en hij louter partij van
zijn komische gaven zou trekken, zonder zijn rollen
te willen doorgronden. Coquelin heeft deze vrees
gelukkig gelogenstraft. Hij wilde ook ontroeren en
meende, dat alleen het moderne repertoire hem
daartoe in staat kon stellen. Zoo kreeg hij achtereenvolgens de rollen van Régnier, waar deze afstand
van had gedaan te spelen Régnier nam in 1872
voor goed afscheid als tooneelspeler — o.a. Balandart
in „Une Chaine" van Eugène Scribe (1864).
Niettemin bleef hij zich met ijver op het
Molière-repertoire toeleggen en volgens het oordeel
van Sarcey verstond niemand beter dan Coquelin
zoo'n lange tirade er uit te gooien
zelfs Got niet
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als b.v. in „L'Etourdi" Mascarille te zeggen heeft
en er tevens het publiek mee te amuseeren.
In „Les Fácheux" speelde Coquelin voor Lisandre
en was gewoonweg onbetaalbaar, wanneer hij Eraste
met alle geweld zijn nieuwe danspassen en compositie
wil voordragen. Even komisch was hij als „Sganarelle",
als „Scapin", als Sosie in „Amphytrion" of als
„Mr. de Pourceaugnac". Eerst omstreeks 1880
kwamen de belangrijke creaties der onvergankelijke
Molière-karakters aan de beurt en als bewijs hoezeer
Coquelin tot de kern dezer rollen doordrong,
zijn enkele daarvan als studie in druk verschenen
en hebben een niet te miskennen waarde, zooals :
„Molière et le Misantrope" (1881) ; „Arnolphe"
(L'Ecole des femmes), 1882 ; „Tartuffe" (1884).
Hij vernieuwde als het ware de traditie dezer uitbeeldingen door ze te moderniseeren zonder evenwel
aan het wezen der blijspelen te raken, kortom, hij
schiep een nieuwen stijl door er allerlei finesses
áan toe te voegen. Wie hem in „Le Bourgeois
Gentilhomme", „Le Malade Imaginaire", „L'Avare"
gezien hebben, zullen dit niet licht vergeten.
In 1864 was Coquelin „sociétaire" geworden en
is dit tot '86 gebleven, het tijdstip van zijn groote
tournées door Europa en Amerika. Het is overbodig,
zelf ondoenlijk in zoon klein bestek alle rollen te
citeeren, die hij in dit tijdsverloop gespeeld heeft.
Destournelles in „Mlle de la Seignière", Gringoire",
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de in lompen gehulde dichter onder Lodewijk XI
in de gelijknamige comédie van de Banville ; de
hertog de Septmonts in „L'Etrangère", een bewijs,
dat Coquelin ook „heerenrollen" kon vertolken,
want deze edelman uit de groote wereld had al de
kenmerken van een waardig en correct voorkomen,
al was hij een verachtelijk, ellendig mensch ; de
gebochelde vioolspeler in „Le Luthier de Crémone" ;
de oude schoolmeester Florence in de „Rantzau's ;
de Député Bombignac; Thévenin, de oude werkman
in „Denise" van Dumasfils en vele andere.
Bij de kwestie, ontstaan over de in haar rechten
gekrenkte actrice Dudley, voor wie Coquelin partij
trok en waar zelfs de minister zich mee moest bemoeien, liep het geschil zoo hoog, dat Coquelin in
'86 zijn ontslag indiende, dat aangenomen, hem
noodzaakte Frankrijk te verlaten, daar hij er niet
meer mocht optreden. Hij begon toen een reuzentournée door Amerika en Rusland, deed ook voor
het eerst ons land aan, bezocht achtereenvolgens
Londen, Constantinopel, waar hij voor den sultan
Abdul Hamid o.a. „Les Précieuses Ridicules" en
„Le Député de Bombignac" speelde, Athene, Egypte
en Portugal.
In 1889 verzoende hij zich weder met de „Comédie
Francaise" en treedt er gedurende twee jaar op als
„pensionnaire", zooals Rachel en Mme Arnould Plessy
na hun vertrek en terugkomst in het Théáter Fran-
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pais dit ook hadden gedaan. Het reizen trekt
Coquelin echter opnieuw aan, hij verbreekt zijn
contract en wordt nu veroordeeld tot duizend francs,
telkens wanneer hij in Frankrijk zal optreden.
Coquelin stoorde zich daaraan niet, want reeds
in 1895 verbindt hij zich met Sarah Bernhardt
om gezamenlijk in den „Renaissance" te spelen,
totdat zijn vriendschap met Edmond Rostand
en het verschijnen van diens „Cyrano" aanleiding
worden een eigen schouwburg te exploiteeren
met zijn zoon Jean en wel de „Porte Saint-Martin". Hier had 27 December 1897 de glorievolle
première van „Cyrano de Bergerac" plaats en met
dit bravourstuk trekt hij de geheele beschaafde
wereld rond. In Amerika speelt Coquelin voor
„Flambeau" in „L'Aiglon", welke rol Guitry naast
Sarah als de hertog van Reichstadt te Parijs gecreëerd had.
Coquelin treedt in 1899 als Napoleon op in „Plus
que Reine" van Emile Bergerat. Met Réjane als „La
Montansier" speelt hij in dit stuk voor den markies
Saint-Phar, creëert verder nog den „Scarron' van
Catulle Mendès, den pastoor Griffard in „L'Affaire
des Poisons" van Sardou en geeft een reprise van
„Fanfan la Tulipe" van Paul Meurice. Een nieuwe
schitterrol wachtte hem, een rol expres door Rostand
voor zijn vriend gedicht, de befaamde „Chantecler" .
Gedurende de' eerste repetitiën werd onze acht-en-
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zestigjarige tooneelspeler echter plotseling ongesteld
en weinige dagen daarna overleed hij te Pont-auxDames in het door hem gestichte „Maison de
Retraite" voor bejaarde tooneelartiesten.
Coquelin was niet alleen een groot tooneelspeler,
ook als conférencier en met zijn voordrachten
maakte hij naam. Veel heeft hij bijgedragen
tot het populariseeren van beginnende dichters en
om hun werk bekend te maken, spaarde hij tijd
noch moeite. Zoo hebben Alphonse Daudet, Maurice Bouchor, Eugène Manuel, Sully Prud' homme
veel aan Coquelin te danken gehad en zijn vriendschap werd door hen op hoogen prijs gesteld. Van
de laatste twee dichters gaf hij bij Paul 011endorff
een bundeltje uit. „Un poète du Foyer" en
„Un poète philosophe" geheeten. Verder schreef
hij met zijn broer Ernest „L'Art de dire le mono»

logue."
Tot slot nog een enkel woord over beide werkjes
„L'Art et le Comédien".
Toen Octave Mirbeau in 1882 de tooneelspelers
in de Figaro scherp had aangevallen, bleef Coquelin
hem zijn antwoord niet schuldig. Hij toonde aan,
dat een tooneelspeler een even groot artiest kan
zijn als een schilder of musicus en geen kopiist,
dat de vooroordeelen van vroeger tegen den tooneelspeler voor den tegenwoordigen democratischen tijd
geen reden van bestaan hadden.
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In „L'Art du Comédien" behandelt hij hun kunst,
de regels, die daarbij in acht genomen worden, de
gave, zich in verschillende, uiteenloopende karakters.
te verplaatsen door eigen materiaal, m.a.w. door
gelaat, lichaam en temperament, waarover men
echter de controle niet uit het oog mag verliezen.
Met het z.g. naturalistisch tooneel had Coquelin
weinig op en oordeelde het al te nauwkeurig doorvoeren een paskwil in strijd met den tooneeloptiek.
Eén sprekende anecdote deelt hij hierover mede,
die hem zelf overkomen is.
We waren al geruimen tijd op reis en hadden den
laatsten nacht in den trein doorgebracht. 's Morgens
was er repetitie geweest en in den middag was ik
een flinke wandeling gaan doen. 's Avonds speelden
we „L'Aventurière", waarin ik voor Hannibal optrad.
Aan het slot van II laat Fabricius Hannibal veel
drinken, opdat zijn tong los zal raken en hij achter
diens geheim komt. Hannibal krijgt inderdaad de
hoogte en dut in.
Ik speelde deze scène, waarmee het bedrijf ten
einde liep als gewoonlijk, doch toen het moment
van inslapen aanving, liet ik mij oververmoeid als
ik was, gaan. Mijn slaap bleek evenwel niet geluidloos
te zijn, ik begon te snurken en of men mij al in
het geniep stompte, het hielp niets.
Eén gedeelte van het publiek, in de meening,
dat mijn rol dit voorschreef, lachte smakelijk, anderen
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vonden het smakeloos, Doch nu de klap op den
vuurpijl. Den volgenden dag las ik in één der couranten,
dat ik niet „echt" gesnurkt had, dat ik overdreef,
dat dit snurken niet „natuurlijk" was.
Hieruit leert men opnieuw, dat op de planken
natuur niet echt is, zoo zij niet nagebootst wordt.

NASCHRIFT.

Na het leven en de lotgevallen van enkele der
beroemdste Fransche acteurs en actrices te hebben
verteld, rest mij nog een enkel woord te wijden aan
den eersten schouwburg, het „ThéAter Francais", in
hoofdzaak ter verduidelijking der vorige hoofdstukken.
Omstreeks 1600 bestonden er te Parijs twee
tooneelgezelschappen, die om den voorrang streden,
de troep van het „Hotel de Bourgogne" en die van
„du Marais", wier geschiedenis als het ware den
oorsprong van het Fransche tooneel behandelt.
Hoewel natuurlijk concurenten, vormden zij tevens
een soort republiek, met aan het hoofd een president
door de tooneelspelers gezamelijk gekozen, die hun
belangen, voor allen gelijk, behartigde.
Het „Hotel de Bourgogne", weldra het belangrijkste
van beide, ook omdat deze schouwburg het langst
gevestigd bleef tot 1784, was gelegen in het hartje
van Parijs, in de buurt der „Halles" en had van
de Confrères. de la Passion" het privilege overgenomen, om uitsluitend te Parijs tooneelvoorstellingen te geven ; hun reeds door koning Hendrik II

toegestaan.
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Onder de eerste acteurs, die zoowel in de zaal
„du Marais" van de rue Vieille du Temple als in
het Hotel de Bourgogne zijn opgetreden, behoorden
Gauthier-Garguille getrouwd met de dochter van
Tabarin, den befaamden potsenmaker van de „Pont
Neuf", Gros-Guillaume en Turlupin, welke schuilnamen in het kluchtspel een reputatie verwierven,
die tot heden bewaard is gebleven. Zij speelden
gemaskerd met uitzondering van Gros-Guillaume,
die zijn gelaat wit poeierde en met zijn lippen
handig het meel op zijn tegenspelers wist te blazen.
Molière heeft hen nog zien spelen, hij was toen
hoogstens tien jaar, zoo ook den beroemden Fiurelli,
bijgenaamd Scaramouche. De komieken van de
„Marais" waren Jean Farine en Jodelet, die vooral
in de kluchten van Scarron uitmuntten, doch het
bekendste figuur in de tooneelwereld uit die dagen
was Bruscambille. Zijn rol bestond voornamelijk
in het toespreken van het publiek om hun attentie
gaande te houden, tot het groote stuk begon en hij
gebruikte daarbij een taaltje, dat tegenwoordig geen
hoogen dunk zou geven van den kunstsmaak van
den toenmaligen toeschouwer.
Het tooneel, waar Corneille zijn eerste lauweren
plukte, had inderdaad nog veel weg van een kermistent. Met tromgeroffel werd het publiek bijeengeroepen en dan verkocht Bruscambille op de estrade zijn schunnige moppen, terwijl daarbinnen
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Mondory en Bellerose den „Cid'', „Cinna" of „Le
Menteur" vertoonden.
La Beaupré, de eerste vrouw, die zich op de planken
vertoond heeft en die de soubrette creëerde in de
„Galerie du Palais" (1634) van Corneille, beklaagde
zich er over, dat deze groote schrijver zich zoo duur
liet betalen. Geen wonder, als men nagaat, dat

schrijvers als Alexandre Hardy en Rotrou drie
daalders voor hun stukken ontvingen. Zij leverden
dan ook doorgaans zes stukken per maand, herderspelen, tragi-komedies, kluchten, een bont allegaartje
aan de Klassieken, den Bijbel of de Middeleeuwsche
Ridderromans ontleend, zoodat de tooneelspelers,
waarvan de meesten bovendien nog auteur waren
niet licht om stukken verlegen zaten.
Intusschen hadden zich nog meer gezelschappen
te Parijs komen vestigen. Weliswaar bleven zij niet
lang bestaan, zooals ook het geval was met het
„Illustre Théátre" van de Faubourg Saint-Germain
onder directie van de Béjarts, waar Molière debuteerde.
In 1658 kwam Molière, zooals men in het eerste
hoofdstuk heeft kunnen lezen, zich voor goed te
Parijs vestigen, waar de koning hem de zaal „Le
Petit-Bourbon afstaat. Twee jaar later als de
„Comédiens de Monsieur" gaan Molière en de zijnen
het Palais-Royal bespelen en vormen nu te Parijs
het derde vaste tooneel gezelschap.
Eugène Despois in zijn studiewerk „Le Théatre
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Francais sous Louis XIV", opgedragen aan den
acteur Régniee weet mee te deelen, dat de zaal
van het oude „Palais-Cardinal", het eigendom van
de Richelieu, de eerste tooneetzaal van Parijs is
geweest, speciaal voor dat doel gebouwd. Ze kon
tusschen de drie A vier duizend personen bevatten,
had een ruim parterre, benevens twee boven elkaar
geplaatste balcons.
Het „Théátre du Palais-Royal" wedijverde nu met
het Hotel de Bourgogne om de eerste plaats, doch
uitsluitend in het blijspel, want „les Grands
Comédiens" behielden den voorrang met het treurspel. Hier schitterden Corneille en Racine, daar
Molière en let wèl, nog steeds bestond er geen
vast „Théátre Francais".
Dit zou eerst na den dood van Molière of beter
gezegd zeven jaar later in 1680 opgericht worden en
wel op koninklijk bevel. „De Marais" werd voor goed
gesloten en de troep van het Hotel de Bourgogne
en de overgeblevenen van het gezelschap van
Molière vormden van nu Af één geheel „de Comédie
Francaise".
De Italiaansche acteurs en later de „Opéra
Comique" (1762) krijgen het recht in het Bourgogneh6tel op te treden, de Comédie Française speelt
nu in de Rue Guénégaud aan den linker Seine oever
-- de tegenwoordige Rue Mazarine terwijl de
„Opéra", die hier tot nog toe een verblijf had ge-
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vonden, naar het „Palais-Royal trekt, door den
hertog van Orleans aan Lulli afgestaan.
In 1687 verhuist de „Comédie Francaise" naar
de kaatsbaan de l'Etoile, Rue des Fossés-SaintGermain. Hier worden voornamelijk de tragedies
van Voltaire vertoond. Ruim taéhtig jaar lang, totdat de zaal bouwvallig werd, is het Théáter Francais
hier blijven spelen, om dan met toestemming van
Lodewijk XV zoolang een onderdak te vinden in
der Tuileriën, de z. g. „Salle des Machines"
Op de plek, waar het hotel van Condé gestaan
had, werd nu een schouwburg gebouwd, die later
den naam van „Odéon" zou ontvangen. Hier debuteert het Théáter Francais in 1772 en hier hebben
o. a. de premières van „Le Mariage de Figaro" en
van „Charles IX" plaats, die zooveel beroering
hebben verwekt.
In dezen schouwburg werden ook voor het eerst
de kaarsen door olielampen vervangen, een uitvinding
van Quinquet, vandaar hun benaming en werden
voor de eerste maal de namen der artiesten op
de aanplakbilletten vermeld.
Tijdens de Revolutie wordt de „Comédie Francaise" in „Théátre de la Nation" herdoopt, doch
de artiesten storen zich daaraan niet en blijven
zich „les Comédiens du Roi" noemen, hetgeen
hun weldra hun vrijheid kost, terwijl de schouwburg
in 1793 gesloten wordt. In het hoofdstuk over
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Talma hebt U kunnen lezen, dat deze zich met
enkele andere revolutionair-gezinde artiesten reeds
afgescheiden had en in het herbouwde Palais-Royal
Theater was opgetreden, in die dagen „Théátre de
la République" geheeten.
Door een toeval het vernietigen van hun
dossier door den jeugdigen secretaris Labussière —
komen de koningsgezinde artiesten weer vrij. Zij
maken een tijdlang deel uit van het „Théátre de
la République". Na het Schrikbewind komt dan
weer een splitsing. Mlle Raucourt gaat zich met
een gedeelte van het gezelschap in het „Théátre
Louvois" tegenover de „Bibliothèque Nationale" —
vestigen, een ander gedeelte betrekt wederom den
Odéon-schouwburg, doch hier breekt dan een geweldige brand uit (1799) en nu staan de artiesten
opnieuw op straat.
Door deze versnippering van krachten had het
maar weinig gescheeld of het eerste tooneel der
beschaafde wereld was zijn ondergang nabij. Ook
hier is Napoleon een redder in den nood. In 1804
begint hij de exploitatie te reorganiseeren, schenkt
den schouwburg een subsidie van honderd duizend
francs en met zijn besluiten van 1807 en vooral
dat van Moskau van 1812 worden de definitieve fundamenten van het huidige Theater Francais gelegd.
Nu kent het Fransche tooneel wederom een
glansperiode als onder den veertienden Lodewijk.
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De artiesten van de Comédie Française volgen den
keizer aller Franschen naar Mainz en Erfurt, waar
zij voor Goethe en een parterre van gekroonde
hoofden spelen. Ook treden zij later te Dresden op.
Een niet minder glorievollen tijd kent het „Huis
van Moliêre" onder baron Taylor ; Buloz zijn opvolger is minder gelukkig, totdat Rachel ten tooneele
verschijnt (1838). Wel maakt deze schouwburg door
de Revolutie van 1848 een tijdlang slechte zaken
en moet de subsidie tot 300000 frs. verhoogd
worden, doch onder de nieuwe administratie van
Arsène Houssaye, die bij het begin van het tweede
keizerrijk den schouwburg zijn vroegeren luister
weet terug te geven, wordt deze subsidie op
240.000 frs. teruggebracht.
Na Houssaye, voeren Empis, Thierry, Perrin
hier het bewind en sedert 1885 heeft Jules Claretie
de administratie in handen. De uitgaven zijn echter
met den dag gestegen en juist onlangs werd
door den administrateur er op gewezen, dat wil het
Théáter Francais zijn beteekenisvollen naam waardig blijven ophouden deze subsidie minstens
verdubbeld moet worden daar de onkosten dagelijks vijfduizend francs bedragen en- enkele artiesten
hun post reeds verlaten hebben, daar zij elders
meer meenen te kunnen verdienen.
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ERRATA.

Op blz. 65, lees 28 Thermidor an VI 1797 voor 1798.
Illustratie Talma, lees Talma als keizer Augustus
in „Cinna" voor Nero.

