
De Dochter van Madame Angot  

Spreekt men over de dochter, dan wil men toch wel eerst eens weten wie de moeder eigenlijk is en 

zeker in het geval van de titel van de meest succesvolle operette van Charles Lecocq: 'La fille de 

Madame Angot'. Die Madame Angot heeft nooit werkelijk bestaan, al thans niet onder die naam, maar 

was een toneelfiguur, naar het voorbeeld van een bepaald soort Parijse dames dat tijdens de Franse 

Revolutie naar voren was gekomen.  

De oude adel was verdreven en een nieuwe generatie parvenu's stak de kop op: vrouwen uit het volk 

die op de een of andere manier (meestal dezelfde ... ) rijk waren geworden, een zekere macht op hun 

omgeving konden uitoefenen en op een amusante wijze wisten te schandaliseren met hun slechte 

manieren en grove taal. De Franse Revolutie bracht ze bij tientallen voort en al in 1795 verscheen het 

prototype ervan op de planken van het Parijse Théâtre Gaîté in een revue die 'La Nouvelle Parvenue' 

heette en die twee jaar later opnieuw verscheen onder de titel 'Madame Angot, ou la Poussarde 

parvenue' oftewel 'Madame Angot of het rijk geworden Viswijf'.  

Daarmee was de figuur van Madame Angot geboren, al evenzeer tot financiële voldoening van haar 

geestelijke vader, een zekere Maillot die in 1799 'Le Repentir de Madame Angot' schreef (waarbij men 

zich kan afvragen of dit 'berouw' van Madame Angot werkelijk gemeend was ... ) en in 1803 nogmaals 

zijn eigen beurs wist te spekken met 'Dernières Folies de Madame Angot'. Intussen hadden tientallen 

andere schrijvers zich door de figuur van Madame Angot laten inspireren, haar van een echtgenoot en 

zelfs een kind (zo vlug al) voorzien, waardoor Madame Angot in het woelige Frankrijk van die dagen 

was uitgegroeid tot een nationale figuur, welhaast een symbool. De door keizer Napoleon ingestelde 

censuur, die het merendeel van de Parijse theaters trof, was er uiteindelijk oorzaak van dat Madame 

Angot haar korte doch woelige theaterleven moest beëindigen.  

Rond 1870 werd de legendarische Madame Angot toch weer opgegraven in de figuur van haar dochter 

Clairette en wel door drie samenwerkende librettisten: Clairville, Siraudin en Koning. Zij schreven in 

opdracht van de Brusselse theaterdirecteur Humbert een tekstboek dat zich afspeelde tijdens het 

Directoire, de periode in de Franse geschiedenis die volgde op het Schrikbewind van Robespierre en 

voorafging aan het Consulaat dat uiteindelijk leidde tot het Eerste Keizerrijk van Napoleon. 

Het Directoire duurde van 1795 tot 1799 en een van de machthebbers in deze periode was Barras, een 

staatsman die zowel de gehele Franse revolutie als het Eerste Keizerrijk wist te overleven en leefde 

van 1755 tot 1829. Van de twee wel historische figuren die in het tekstboek van 'La Fille de Madame 

Angot' ten tonele worden gevoerd, wordt de actrice Anne-Françoise-Elisabeth Lange als Barras' 

maîtresse voorgesteld, maar zij is dit in werkelijkheid nooit geweest.  

De andere historische figuur is de zanger van koningsgezinde liedjes Ange Pitou, maar of deze en 

Mademoiselle Lang elkaar hebben gekend is op zijn minst twijfelachtig, want juist tijdens het 

Directoire moest Pitou het meest op zijn hoede zijn en werd hij zelfs gedeporteerd naar Cayenne, 

vanwaar hij eerst onder Napoleon terug mocht keren om tijdens de regering van Louis-Philippe in 

18l42 te overlijden.  

De door Clairville, Siraudin en Koning bedachte geschiedenis rond de Dochter van Madame Angot 

werd van muziek voorzien door de op 3 juni 1832 te Parijs geboren Charles Lecocq, die in 1868 zijn 

eerste succes als operettecomponist had behaald met een in China spelend werk 'La fleur de thé', 

Lecocq, die zijn gehele leven heeft geleden onder aangeboren heupjicht, had in 1857 voor het eerst de 



aandacht op zich gevestigd toen hij een van de twee winnaars was geworden van een door Jacques 

0ffenbach voor zijn Théâtre des Bouffes-Parisiens uitgeschreven compositiewedstrijd.  

De deelnemers moesten een operette in één akte schrijven en van de 70 deelnemers werden er ten 

slotte zes uitgekozen om een tekstboek van Halévy en Battut op muziek te zetten dat 'Le Docteur 

Miracle' heette. De eerste prijs werd broederlijk gedeeld door Charles Lecocq en niemand minder dan 

Georges Bizet, de toekomstige componist van 'Carmen', die toen achttien jaar oud was en evenals 

Lecocq leerling aan het Parijse-Conservatorium.  

De politieke omwentelingen in het Frankrijk van 1870 (Keizer Napoleon III verdween en de Derde 

Republiek werd ingesteld) en de daarmee gepaard gaande onrust deden Lecocq besluiten Parijs te 

verlaten ondanks zijn beginnend succes. Hij ging naar Argenteuil en toen hem duidelijk werd dat de 

Parijse theaters voorlopig niet zouden worden heropend, nam hij het aanbod van Brusselse 

theaterdirecteur Humbert aan en op l+ december 1872 werd 'La Fille de Madame Angot' voor de eerste 

maal en onder grote bijval gespeeld in het Théâtre des Fantaisies Parisiennes te Brussel. Het werd een 

wereldsucces, dat in 1918 zelfs door de 0péra-Comique te Parijs op de planken werd gebracht en het is 

tevens het enige werk dat de naam van zijn componist behouden heeft doen blijven. Want Lecocq 

schreef naast 'La Fille de Madame Angot' nog rond vijftig (!) andere operettes die vrijwel zonder 

uitzondering volkomen vergeten zijn.  

Eerste bedrijf 

Na een sprankelende en melodieuze ouverture bevinden we ons bij het opgaan van het doek in de 

beroemde Hallen van Parijs. Het is 1797, de tijden zijn weer wat rustiger geworden en het Parijse 

leven heeft weer een beetje zijn normale gang hernomen. De in de markthallen hun brood verdienende 

mannen en vrouwen zijn in een opgewekte stemming bijeen, want vandaag is de dag dat de 

pruikenmaker Pomponnet zal trouwen met Clairette, de verweesde dochter van Madame Angot, die na 

de dood van haar moeder is grootgebracht door de vrouwen van de Parijse Hallen (Koor: 'Bras dessus, 

bras dessous'). Clairette verschijnt niet op het geroep van de menigte, daar zij volgens mededeling van 

haar kamermeisje Babet nog met haar toilet bezig is: de bruidkrans moet nog in haar haar worden 

gevlochten. Dan verschijnt Pomponnet ten tonele, die op melodieuze wijze dit bruidskransje bezingt, 

daarin uiteraard door de menigte bijgestaan (Coupletten: 'Aujourd'hui prenons bien garde a ce bouquet 

plein d'appas'). Dan kondigt Babet de komst van het bruidje aan ('Voici la marie') en het koor bezingt 

haar schoonheid en gratie (Koor: 'Beauté, grace et décense'). Maar Clairette voelt zich bedrukt en weet 

niet goed waarom - tenminste, dat zegt zij ... Zij bezingt haar gevoelens en dan blijkt dat het gehele 

huwelijk is georganiseerd door de dames van de Hallen en dat zij er uit dank voor de haar betoonde 

zorgen in heeft toegestemd, maar grote twijfel koestert over haar toekomstig geluk (Romance: 'Je vous 

dois tout, moi l'enfant de la Halle'),  

Dan verwijdert Amaranthe, een van de dames van de Hallen, zich uit de groep om samen met enkele 

vriendinnen Pomponnet in te lichten over een enigszins onaangename bijkomstigheid wat betreft de 

ouders van Clairette. Toen Madame Angot namelijk overleed na tal van avonturen liet zij als erfenis na 

een dochter van drie jaar, een kind van Meneer en Mevrouw Angot. Maar op dat moment was Meneer 

Angot, de wettige echtgenoot van Madame, al vijf jaar overleden... Pomponnet schrikt uiteraard nu de 

afkomst van zijn bruid onzeker blijkt, maar desondanks wil hij haar toch trouwen. Amaranthe zingt de 

Legende van Moeder Angot, die op de markt vissen verhandelde en op een dag vertrok in een 

luchtballon om terecht te komen in de harem van de Sultan van Constantinopel, waar Clairette geboren 

werd (Légende: 'Marchande de marie, pour vent mille raisons'). Er ontstaat opwinding onder de 

menigte, want wie verschijnt? De liedjeszanger Ange Pitou, die door iedereen in de gevangenis werd 

gewaand, maar vrij blijkt te zijn. Hij verneemt van het huwelijk dat Clairette op het punt staat te sluiten 

met Pomponnet en uit zijn lied blijkt dat hij verliefd is op Clairette, zulks tot ongenoegen van 

Clairette's pleegouders, de mannen en vrouwen van de Hallen (Rondeau: 'Certainement j'aime 

Clairette).  



Wat de menigte niet weet, is dat Clairette eveneens op Ange Pitou verliefd is en in het volgende duet 

zoeken ze samen naar een manier om het huwelijk van Clairette en Pomponnet niet door te laten gaan 

(Duet: 'Pour être fort on se rassemble'). Maar elk middel dat ze bedenken, kan geen genade vinden in 

de ogen van Clairette, omdat Madame Angot het zo niet zou hebben gedaan. Hij wil haar kussen, maar 

Clairette staat het niet toe. Hun 'spel' wordt afgebroken door de verschijning van de bankier 

Larivaudière en de politiebeambte Louchard, die het juist over Ange Pitou hebben. Larivaudière heeft 

namelijk een verhouding met de actrice Mademoiselle Lang, de maîtresse van Directeur Barras en hij 

is bevreesd dat Pitou dit algemeen bekend zal maken door middel van een van zijn befaamde 

spotliederen. Louchard wil Pitou weer laten opsluiten, maar Larivaudière meent dat hij Pitou wel kan 

omkopen en als de zanger ten tonele terugkeert, benadert hij hem en voor dertigduizend écus verklaart 

Pitou zich na een ingewikkelde onderhandeling bereid om in het door hem te publiceren lied de naam 

van Larivaudière te vervangen door die van een ander (Duo bouffe: 'Eh! quoi, c'est Larivaudière!').  

Pitou is nu rijk en gaat proberen of hij Clairette toch niet kan huwen. De menigte keert terug en 

herinnert hem aan zijn belofte een lied voor hen te zingen (Koor: 'Tu l'as promis'). Maar Pitou weigert 

en zegt het lied te hebben verloren. Dan komt Clairette en deelt mee het lied de dag tevoren op straat te 

hebben gevonden ('Arrêtez, arrêtez!'). Tot schrik van Pitou biedt zij aan het zelf voor te dragen en doet 

dit vervolgens met veel verve (Chanson politique: 'Jadis les rois, race proscrite'). Vroeger hadden de 

koningen favorietes, en tijdens het Directoire is dit niet veranderd, want nu heeft Barras als maîtresse 

Mlle Lange. Vroeger hadden de koningen financiers en nu heeft Barras een financier en wel 

Larivaudière. Vroeger werden de koningen bedrogen en nog altijd is er niets veranderd, want Mlle 

Lange bedriegt Barras met Larivaudire. Met andere woorden: Clairette zingt het lied met de 

oorspronkelijke tekst, onwetend van de belofte de Pitou aan Larivaudière heeft gedaan en het gevolg is 

dat zij door de politiebeambte Louchard wordt gearresteerd, zeer tot ongenoegen van de menigte en tot 

groot verdriet van Pitou (Finale: 'Arrêtez cette femme!'). Maar Clairette heeft haar doel bereikt, want 

haar huwelijk met Pomponnet kan voor het moment geen doorgang vinden.  

Tweede bedrijf  

Na een korte entr'acte zijn we in de salon van Mademoiselle Lange, waar zich een aantal 

'Merveilleuses' heeft verzameld, koningsgezinde vrouwen die zich onderscheidden door hun 

extravagante kleding en taalgebruik. Larivaudire heeft hen zojuist de gehele geschiedenis verteld die 

zij maar moeilijk kunnen geloven (Choeur des Merveilleuses: 'Non, personne ne voudra croire'). 

Vervolgens maakt Mlle Lange haar entrée en uit een gesprek blijkt dat de salon van de actrice het 

toneel is van een politiek complot, dat het regime omver wil helpen en de koning terugbrengen. De 

samenzweerders zullen om middernacht bijeenkomen, gehuld in blonde pruiken en zwarte mantels. Zij 

maakt zich bovendien ongerust over het uitblijven van haar pruikenmaker Pomponnet.  

Om geen verdenking op haar huis te werpen besluit Mlle Lange haar huis te laten verlichten als voor 

een bal. Zij is niet bang voor de politie en zeker niet voor de soldaten van Augereau, want dat zijn 

mannen en die kan zij wel baas (Couplets: 'Les soldats d'Augereau').  

Intussen is Mlle Lange reeds op de hoogte van wat zich in de Hallen heeft afgespeeld en heeft zij van 

Barras gedaan gekregen dat het meisje Clairette bij haar zal worden gebracht. Dan verschijnt citoyen 

Trenitz, die zich nogal belachelijk aanstelt, gevolgd door de pruikenmaker Pompon-net die de hulp van 

Mlle Lange in komt roepen om zijn geliefde Clairette vrij te krijgen. Op lyrische wijze bezingt hij haar 

onschuld (Romance: 'Elle est tellement innocente'). Mlle Lange vraagt naar het bewuste lied en 

Pomponnet gaat het na veel aandringen halen. 

Dan wordt Clairette door een politiebeambte binnengebracht, nadat Mlle Lange haar gasten heeft 

weggezonden. Maar welk een verrassing: de dames blijken elkaar goed te kennen en samen op 

hetzelfde kostschool te zijn geweest! In een roerend duet bezingen zij de dagen van hun vervlogen 

jeugd en mijmeren over het heden, waarin de een rijkdom en aanzien heeft verworven en de ander 

spot-liederen over haar zingt (Duo: 'Jours fortunés de notre enfance').  



Mlle Lange zendt de bewaker van Clairette weg en als Ange Pitou wordt aangekondigd laat zij 

Clairette zich verbergen in een aangrenzend boudoir, na haar te hebben beloofd dat zij niet met 

Pomponnet zal behoeven te trouwen. Pitou verschijnt en Mlle Lange voelt haar hart sneller gaan 

kloppen voor de knappe zanger. Zij nodigt hem uit naast haar te komen zitten en te converseren 

(Duettino: 'Voyons monsieur').  

Omwille van zijn geliefde Clairette flirt Pitou met Mlle Lange, maar al spoedig draait een en ander op 

een politiek gesprek uit, dat voortijdig wordt afgebroken door het verschijnen van Hersilie, de 

kamenierster van Mlle Lange die wordt gevolgd door een samen met Louchard verschijnende 

woedende Larivaudière die Mlle Lange een verklaring vraagt voor de aanwezigheid van Pitou. Zij legt 

hem doodkalm uit dat zij inderdaad Pitou zelf heeft ontboden, maar alleen om een verbintenis tussen 

hem en Clairette tot stand te kunnen brengen.  

Ook Clairette verschijnt weer ten tonele, tot verrassing van Pitou en in het volgende kwintet weten 

Mlle Lange en Clairette de argwanende bankier te overtuigen en Louchard noemt Mlle Lange zelfs 

'een engel van deugdzaamheid' (Quintette: 'Hein! Quoi!...0ui, je vous le dis, c'est pour elle, que 

monsieur se trouve chez moi'), Om het nog ingewikkelder te maken, vertrouwt Mlle Lange aan 

Larivaudire toe dat Pitou ook tot de koningsgezinde samenzweerders behoort. Maar dan verschijnt een 

nieuwe complicatie ten tonele: Pomponnet met het gewraakte lied. Mlle Lange laat hem fouilleren en 

arresteren en dan begrijpt niemand er meer iets van.  

Inmiddels is het middernacht en de samenzweerders komen naar het huis van Mlle Lange en met hun 

koor begint de grote finale van het tweede bedrijf (Koor: 'Quand on conspire'). Trenitz voert hen aan 

en Mlle Lange stelt Pitou als mede-samenzweerder voor, ook al draagt hij geen blonde pruik en zwarte 

mantel ('Calmez cette frayeur').  

Clairette ontdekt echter vanuit het venster de gevreesde huzaren van Augereau en iedereen waant zich 

verloren (Scène: 'Ah! je te trouve'). Maar Mlle Lange weet de oplossing: er wordt een huwelijksbal 

geïmproviseerd en als de soldaten binnendringen vinden zij het hele gezelschap vrolijk walsend. 

Bovendien weet Mlle Lange de gemoederen te bezweren door mee te delen dat zij de vriendin van 

Directeur Barras is en dat de soldaten op ruwe wijze een huwelijksbal verstoren. Tijdens het dansen 

belooft Clairette intussen eeuwige trouw aan Pitou en dit gesprek wordt afgeluisterd door de zelf op 

Pitou verliefde Mlle Lange, die zich niet heeft gerealiseerd dat Clairette van Pomponnet af wilde 

omwille van Pitou. Zij zweert wraak en de scène eindigt in een vrolijke wals.  

Derde bedrijf  

Het laatste bedrijf wordt voorafgegaan door een 'fricassée', een potpourri van vrolijke melodietjes en 

dan bevinden we ons in de tuin van een uitspanning te Bellevile, waar een vrolijk bal masqué aan de 

gang is. Daar vinden we Clairette terug, verkleed als visvrouw, tot verbazing van de menigte die zich 

afvraagt waar ze deze kleding vandaan heeft gehaald (Koor: 'Place, place, sur son passage!'). Ik heb me 

wel altijd onschuldig voorgedaan, zegt Clairette, maar ik ben en blijf uiteindelijk de dochter van 

Madame Angot en ik laat me niet langer de wet stellen (Couplets: 'Vous aviez fait de la dépense'). Er 

volgt een serie dansen waarin het ballet gelegenheid krijgt haar kunnen te demonstreren.  

Clairette wordt door haar vrienden ondervraagd over haar toekomstplannen en deelt mee vastbesloten 

te zijn om Ange Pitou te huwen. Koel zegt zij niet meer geïnteresseerd te zijn in Pomponnet die in haar 

plaats in de gevangenis verblijft en nogmaals beaamt het koor dat zij een ware dochter van haar 

moeder is (Koor: 'De la mère Angot c'est la fille'). De menigte gaat elders verder feestvieren en dan 

verschijnt Larivaudière ten tonele, verkleed als kolenbrander. Hij is naar het bal gelokt door een briefje 

van Clairette waarin hem onthullingen worden beloofd over Mlle Lange.  

Hij gaat haar zoeken en dan komt Pomponnet op, vermomd als bakker en bestoven met meel. Hij is uit 

de gevangenis ontsnapt, maar verkeert in de veronderstelling dat zijn geliefde Clairette nog steeds 

vastgehouden wordt en wil ook haar gaan bevrijden. In het donker botst hij tegen Larivaudière op en 



de heren schrikken van elkaar maar herkennen elkaar niet (Duo: 'Prenez donc garde'). Maar ze maken 

zich aan elkaar bekend en lachen hartelijk om elkaars vermommingen. Dan verschijnt Clairette, die op 

haar beurt weer net doet of zij de mannen niet herkent. In het volgende trio weet zij de mannen op te 

zetten tegen Mlle Lange en zij belooft Pomponnet hem te huwen als hij haar helpt wraak te nemen op 

de ontrouwe Ange Pitou, die geheel gevallen is voor Mlle Lange (Trio: 'Je trouve mon future 

charmant') ,  

Ange Pitou is de volgende die verschijnt op het bal in Bellevile, daarheen gelokt door een briefje dat is 

ondertekend door Mlle Lange. Maar daar komt ook Mlle Lange, als volksvrouw verkleed, met een 

briefje van... Ange Pitou. Ze vergelijken de briefjes en ontdekken het bedrog. De briefjes zijn hen 

gestuurd door Clairette, die zich niet door Pitou wil laten bedriegen (Duo: 'Cher ennemi que je devrais 

haïr').  

Mlle Lange verklaart Pitou haar liefde welke hij zegt te beantwoorden, maar dan worden ze verrast 

door de menigte met voorop Clairette. Zij begroet haar rivale met de woorden 'Ah, bent U het, 

mevrouw Barras', waarop Mlle Lange ook niet mis begint met Clairette af te schilderen als een 

'onschuldige engel van perversiteit' (Couplets de la dispute: 'Ah! c'est donc tai, madam' Barras!').  

Hun gekrakeel wordt onderbroken door Larivaudière, die door iedereen hartelijk wordt uitgelachen, 

maar dan maakt Clairette aan het geheel een einde door haar oude vriendin Mlle Lange de hand te 

reiken, want het is in de Hallen wel gewoonte om elkaar te beschimpen, maar niet om eeuwig vijanden 

te blijven. Van Pitou wil zij echter niets meer weten en tot grote vreugde van de menigte schenkt zij 

haar hart aan Pomponnet; maar Ange Pitou voelt zich niet in het minst uit het veld geslagen: hij besluit 

rustig zijn tijd af te wachten, Per slot van rekening is Clairette uiteindelijk toch de dochter van 

Madame Angot...  

K.A.P. 


