
IN DE SCHADUW VAN NAPOLEON 
PERSONAGES 

 
1. Marchand    (Parijs, 28 maart 1791 - Trouville, 19 juni 1876) 
 
Stem:  tenor of bariton 
Leeftijd: tss 30 à 40 
 
Persoonlijke lijfknecht van Napoleon vanaf zijn 20 jaar 
Wijkt niet van Napoleons zijde 
Intelligent, discreet 
Gereserveerde lichaamshouding en morele kwaliteiten 
Executeur van testament van de keizer 
Trouwt als 32-jarige in 1823 met Mathilde de Brayer (17 jaar) op advies van Napoleon 
Heeft dan reeds in het geheim een kind bij een inboorlinge 
 
Fier in zijn job 
Vriendelijk en sympathiek 
Galant en niet te klein, niet te corpulent 
 

 
2. Maria   (Ajaccio, Corsica , 24 augustus1750 – Rome, 2 februari 1836)  

 
Stem:  alt of mezzosopraan 
Leeftijd: 50 plus 
 
Moeder van keizer Napoleon 
Ze trouwde op 14-jarige leeftijd Carlo Bonaparte  
De ‘stammoeder’ van de familie Bonaparte 
Van haar 13 kinderen overleefden er 8 
Geen adellijke of keizerlijke titel 
Eenvoudige opvoeding, streng 
Ging door vete niet naar kroning van Napoleon 
 
Fier 
Recht voor de raap, zonder omwegen  
Achterdochtig  
 

 
  



3. Mathilde     (30 maart 1805 – 1881) 
 
Stem:  sopraan – mezzosopraan 
Leeftijd: tss 20 à 30 
Trouwt als 17-jarige met Marchand  (meerderjarig vanaf 16 jaar) 
Heeft één kind van Marchand: Malvina 
Leeft een tijd weg van haar man 
Verzoent zich uiteindelijk 
 
Dromer - romantica 
Gedecideerd - zelfstandig 
Licht geraakt 
Oogt jong – fris – gezond – gekwetst vogeltje 
 

4. Piontkowski  (30 mei1786, Bladowek/Polen – Regensberg/Duistland 1849) 

Stem:  bas of bariton (fel volume) 
Leeftijd: tss 30 à 40 
 
Poolse militair (kapitein), intrigant 
Verschijnt mysterieus overal, onverwacht 
Volgt Napoleon (110 dagen / Elba / Malmaison / St.-Helena) 
Soepel en geslepen, driest 
Niet de vriend van Marchand (jaloersheid wantrouwen) 
 
Geslepen - paling 
Atletisch 
Fel  
Vrije vogel 
 

 
5. Talleyrand   (2 februari 1754, Parijs – 17 mei 1838, Parijs) 
 
Stem:  tenor of bariton (andere dan Marchant) 
Leeftijd: tsse 40 à 50 
 
Opportunist, Franse hoge diplomaat 
Gewezen bisschop – later minister van Buitenlandse Zaken 
Uitermate geslepen, soms eerder vals 
Kazakkendraaier – ‘verrader’ 
Redt zich uit alle situaties 
Nationalistisch, vrouwziek, eetlustig 
 



Kreupel met aangepaste schoen 
Eerder gedrongen, corpulent 
Beweegt als een slang, kruiperig 
Fijne maniertjes die snel kunnen variëren naar vulgariteit 
 

 
6. Malvina   (september 1824 - ?) 
 
Stem:  jong – sopraantje of alt 
Leeftijd: tiener 
 
Dochter van Marchand en Mathilde De Brayer 
Jong onschuldig, nieuwsgierig 
Voor haar publiceerde Marchand zijn memoires 
 
Spring in ’t veld 
Spontaan 
Fris 
 
 


