scllOonheld maar vooral aan bun sprankelende
conversatie. Sommige courtisanes, zoals Anna
Deslions of Liane Pougy, bracbten het tot
salonhoudster, zij waren gastvrouw op literairc
avonden waar de Parijse elite zich verdrong om
gezien te worden.
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Schaapjes
Celeste heeft nooit zo'n salon ge.had. Maar zij
nam mU7jek- en dallslessen en ging schrijf- en
spraak- cursusscn voIgcn. Zij scbreef ettclijke ro
mans, toneelstukken, gedicbtcn en libretto's. Haar
memoires kwarnen uit in 1854. Zij zat in die tijd zo
aan de grand dat zij haar dienstcn af en toe
aanbood in ruil voor een maaltijd. Celeste was
toen dertigjaar, cen gevaarlijke leeftijd voor pros
tituees, want de wereld hieJd niet van oudere
vrouwen. Wic bet dan nog niet tot SUGcesvoJle
courtisane of madam had gebracht, eeQ huwelijk
had gcsloten of de schaapjcs andcrszins op het
droBe had -sommige courtisanes kocntcn aande
len in de Fransc spoorwegen- zag haar kansen ke
reno Vee) prostituees moesten tcrug naar bet ate
lier of probeerden aao geld tc komen in het
prostitutiecircuit aJs klcdingverhuurster of koppe
laarster.
Celeste had geluk. Zij trad in het huwc1ijk met
graaf de Chahrillan die, zeer tal ongenoeeen van
zijn familie, zijn adellijke titcl aan Celeste aan
hood; vermoedeJijk in ruil voor eeo deel van haar
inkomen.

Koningin van het bal
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Celeste dankte vour haar huwelijk baar popu
lariteit vooral aan haar optreden als danseres, nog
cen moeelijkheid voor vrouwen om carriere te
maken. Na een hevigc aanval van syfilis besloot zij
niet naar het bordeel terug te keren maar haar
geluk in eeo van de populaire Parijse dans
paleizen te beproeven. In Bal Mabille werden de
njeuwste dansen door danslerarcn en populaire
danseressen aan het publiek gctoond. Een nieuwe
rage in die daeen was de polka. Na enkele Jessen
had Celeste deze dans zo good onder de knie dat
zij de koningin van het ba~ Lise Sergent, naar de
kroon stak. De volgende dag prijkte zij onder haar
nieuwe naam, La Mogador, in de sensatiepcrs. Dc
oude en de nieuwe koningin bleven goede vrien
dinnen: toen Lise wring kreeg bleef Celeste haar
onderhouden en bclaalde haar bcgrafenis.
La Mogador werd beroemd en kreeg steeds meer
invloedrijkc bewonderaars, onder wie de schrijver
Alexandre Dumas en de graaf, haar latere ccbt
genoot. Haar jongemeisjesdroom werd werkelijk
beid. Wcliswaar niet in een kasteel maar in het
Franse consulaat in Melbourne. Oaar stierf haar
man twee jaar later.
Celeste bleef aileen achter en vocht voor het
behoud van haar adellijke tite!' Zij legde l'.ich toe
op het schrijven en nam afstand van de nicuwe
dansrages, die zij oafatsoenlijk nocmde. Haar
memoircs, ooit door haar coliega's beschouwd als
de bijbet van het vak, zijn nag wcl te vinden in cen
bibliothcek of in een bockenstalletje tangs de
Seine.
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Celeste Mogador: Adieu all Monde
Alexander Lapere: La I,ionne du Boulevard
lIIustratie uit: Joanne Richardson: the Courtisans
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