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Inleiding 

 

 

1. Motivatie van het onderwerp 

 

De keuze van mijn onderwerp is allesbehalve alledaags te noemen. Tijdens mijn studententijd 

passeerde ik vaak aan het Nouveau Cirque gebouw zonder te beseffen dat het een overblijfsel 

van de Gentse circusgeschiedenis is. Ik wou graag wat meer te weten komen over dit 

imposante gebouw, midden in de stad, dat er nu verkrot bijligt. Het bleek ooit podium te 

bieden aan vele circusartiesten. Mijn enthousiasme voor dit onderwerp was meteen gewekt. Ik 

moest terugdenken aan de circusbezoeken van mijn kinderjaren. De mooie, grote, rood- wit 

gestreepte tent en de sfeer die rond een avondje circus hing, zal ik nooit vergeten. Voor de 

eerste keer stond ik stil bij het feit dat een circusvoorstelling ook een theatrale opvoering is. 

Kon het zijn dat ik een circusvoorstelling nog nooit vanuit dit oogpunt had bekeken? En met 

mij waarschijnlijk ook vele anderen.  

 

Als circusleek was het niet evident, maar des te interessanter om te werken rond het circus. Ik 

probeerde zoveel mogelijk te begrijpen van deze wereld en van haar historische dimensie in 

de stad Gent. Al ben ik dan niet van Gent afkomstig toch voel ik een sterke band met deze 

stad die nu al zes jaar mijn thuisbasis is. Het Cirque Nouveau speelde een belangrijke rol in de 

stadsgeschiedenis en het gebouw is een getuigenis van de rijke circusgeschiedenis. Over de 

voorstellingen die in het Nouveau Cirque plaatsvinden is echter weinig onderzoek gedaan. Dit 

mag verwonderen want het circus heeft een geprivilegieerde plaats in de gemeenschap 

aangezien het een plek is waar alle klassen van de bevolking samen komen. 

 

 

2. Afbakening van het onderwerp 

 

In deze verhandeling wordt getracht een beeld te scheppen van het circus als 

theaterwetenschappelijk onderzoeksterrein. De geschiedenis van het circus in Gent wordt 

besproken om ons daarna te richten tot het Nouveau Cirque in Gent. De ontstaansgeschiedenis 

van het circus wordt ook beschreven omdat deze een kader vormt waarin we het ontstaan van 
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het Nouveau Cirque kunnen plaatsen. De circusvoorstellingen die in het Nouveau Cirque 

plaatsvonden bieden een interessant startpunt voor een case study. Het Nouveau Cirque 

gebouw werd ook gebruikt als variététheater, danszaal en balruimte maar deze functies 

worden in deze verhandeling niet belicht. Andere circussen in Gent zijn zeker ook interessant 

maar worden hier niet behandeld. De case studies beperken zich tot twee heel specifieke 

circusopvoeringen in het Nouveau Cirque. 

 

 

3. Bronnenonderzoek. 

 

Al snel werd duidelijk dat over de opvoeringen in het Nouveau Cirque in Gent weinig te 

vinden was. Het Nouveau Cirque gebouw werd wel al in enkele boeken beschreven. André de 

Poorter schreef het boek Gent Circusstad (1992), dat een beeld schetst van de 

circusactiviteiten van de stad Gent.
1
 Hierin komt ook het Nouveau Cirque ter sprake maar de 

voorstellingen die er plaatsvonden worden niet besproken.  

  

Mijn voornaamste bron was het archief van de Universiteit Gent. In de zogenaamde 

„Vliegende Bladen‟ bevinden zich dozen vol interessant studiemateriaal over het Nouveau 

Cirque. Programma‟s, affiches, toegangsbiljetten,…  allemaal getuigenissen van het Nieuwe 

Circus, zoals het circus ook werd genoemd. Vele bronnen waren echter ongedateerd en geen 

enkel document is geïnventariseerd. Het was dan ook soms moeilijk om door het bos de 

bomen nog te zien. De circussen die vaak tijdens de Halfvasten periode in het gebouw 

resideerden veranderden iedere week hun programmering. De reden daarvoor was het publiek 

geboeid te houden en nieuwe toeschouwers te lokken. Ook de eigenaars of huurders van het 

gebouw veranderden snel. Dit geeft als gevolg dat er geen constante lijn te vinden is in de 

voorstellingen. Het onderzoek van dit archief is dus vermoeiend en soms ontgoochelend maar 

biedt op het einde wel een (fragmentarisch) beeld van de verschillende opvoeringen die plaats 

vonden in het Nouveau Cirque. Gezien andere bronnen hieromtrent ontbreken, biedt dit 

archief het enige studiemateriaal. 

 

                                                 
1
 DE POORTER, A., Gent Circusstad, twee eeuwen circusbezoek, Aartrijke, Emiel Decock, 1992. 
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Voor de algemene ontstaansgeschiedenis van het circus was het werk van Cotes en Croft-

Cooke Circus: A world history (1976), een belangrijke bron. Het is één van de zeldzame 

werken die het circus bespreken in zijn historische dimensie. 

 

 

4. Werkwijze 

 

Het eerste deel van deze verhandeling biedt de lezer een theoretisch en historisch kader van 

het circus. In het eerste hoofdstuk worden de eerdere studies van het circus besproken. We 

delen deze gemakshalve op in drie groepen zijnde de historische studies, de sociologische en 

populariserende literatuur. Verder wordt het circus algemeen als theaterwetenschappelijk 

onderzoeksobject belicht. Het circus is een complex gegeven en is niet zomaar in een hokje te 

duwen. Het laat zich niet louter als performancekunst definiëren, maar is een geheel van 

betekenisvolle, opeenvolgende acts die elk op een andere manier op het publiek inwerken. 

Een circusvoorstelling is een opvoering die veel kenmerken deelt met het theater maar tegelijk 

een heel eigen karakter bezit. Dit specifieke theatrale karakter komt aan bod in het eerste 

hoofdstuk. 

 

In het tweede hoofdstuk zal de geschiedenis van het circus onderzocht worden. Eerst en 

vooral wordt het begrip „circus‟ verduidelijkt. Daarna wordt het circus historisch beschreven 

met extra aandacht voor het circus als opvoering. Dit hoofdstuk werd chronologisch 

behandeld. Vooral het circus in de Oudheid en de commedia dell‟arte blijken opvallende 

voorlopers van het moderne circus opgericht door Philip Astley. Het tweede hoofdstuk wordt 

afgesloten met een inkijk op de verspreiding van het circus. 

 

Het derde hoofdstuk beperkt zich tot het circus in de stad Gent. De aanloop naar het Nouveau 

Cirque wordt hier onderzocht. Vooral de legendarische Halfvastenfoor speelt een belangrijke 

rol in de circusgeschiedenis van de stad. Doorheen de tijd zien we de nood aan een vast 

circusgebouw groeien. Het Nouveau Cirque bood hiervoor een oplossing. We bespreken het 

gebouw als ook de aard van de voorstellingen die er plaats vonden. 

 

In het tweede deel worden twee case studies besproken. Deze case studies worden onderzocht 

en gekoppeld aan een theoretische basis. Het zou natuurlijk mooi zijn om zoveel mogelijk acts 
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uit de geschiedenis van het Nouveau Cirque te behandelen maar dit is praktisch onhaalbaar 

enerzijds omdat er teveel verschillende acts zijn en anderzijds omdat er te weinig informatie 

voorhanden is om de acts te analyseren. Twee bijzondere affiches trokken mijn aandacht 

tijdens mijn onderzoek in de „Vliegende Bladen‟. Deze heb ik verder onderzocht en 

gekoppeld aan een case study rond de clown en de „ander‟.  

 

In de eerste case study staat de clown centraal. Startpunt is een affiche van een benefietavond 

georganiseerd voor een clown. In een circusvoorstelling ontbreekt de clown zelden en hij is 

vaak de spil van de voorstelling. Daarom leek het mij interessant om de clownfiguur te 

bestuderen. De clown is lange tijd ten onrechte in de schaduw blijven staan van het 

theaterwetenschappelijk onderzoek. We verklaren het ontstaan van de clown in de 

geschiedenis en daarna leggen we de typische humor van de clown bloot.  

 

De „ander‟ of de „vreemde‟ is het onderwerp van de tweede case study. Het bezoek van 45 

Afrikaanse Dahomey aan het Nouveau Cirque in 1899 is het vertrekpunt van deze uitdieping. 

Over deze opvoering waren verschillende documenten aanwezig in het archief van de 

„Vliegende Bladen‟. Deze tweede case study kunnen we dan ook dieper analyseren dan de 

eerste. We onderzoeken hoe de zwarte werd geportretteerd in deze voorstelling. Daarna 

vergelijken we dit met de portrettering van de Congolees tijdens de Onafhankelijke 

Kongostaat.   

 

 

Deze verhandeling probeert niet het hele fenomeen van het circus en het Nouveau Cirque te 

verklaren. Wel werd met deze tentatieve analyses hopelijk een aanzet gegeven tot verdere 

analyses van dit studiegebied.  
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DEEL I: THEORETISCH EN HISTORISCH KADER 

Hoofdstuk 1: De studies van het circus 

 

 

1.1. Nouveau Cirque
 2
 

 

Wie vandaag in de Gentse Lammerstraat loopt, kan haast niet geloven dat dit de plek is waar 

ooit één van de prachtigste stenen circussen heeft gefloreerd. Het gebouw staat er havenloos 

bij. Het lijkt alsof men grote moeite heeft gedaan om de gevel van zijn grandeur te ontdoen; 

affiches en graffiti ontsieren de muren. Je loopt er zo voorbij. Enkel een bord aan op de muur 

herinnert de attente wandelaar aan het magische verleden van deze plek. Vele Gentenaren 

hebben geen weet van dit opmerkelijke restant uit hun stadsgeschiedenis. Het is nochtans een 

directe getuigenis van de levendige Gentse circustraditie. 

 

In België zijn er zeven stenen circusgebouwen geweest.
3
 Het “Nieuw Circus” of het 

“Nouveau Cirque” is één van de twee stenen circusgebouwen die er in Gent gelegen waren. 

Het Nieuwe Circus was niet alleen het grootste maar volgens velen ook het mooiste circus. 

Het gebouw werd in 1895 geopend. Na de rampzalige brand van 20 december 1920 werd het 

gebouw herbouwd in 1923. Tijdens deze lange periode waren er in het gebouw verschillende 

circussen te zien met gevarieerde programma‟s. Daardoor was het Nouveau Cirque op een 

zekere manier een vroege vorm van massa entertainment want echt iedereen in de stad bracht 

het circus een bezoekje; jong en oud, rijk en arm kwamen samen om te genieten van nog nooit 

eerder vertoonde spektakels. Het circus was, en is nog steeds, een plek waar grenzen tussen 

verschillende klassen vervagen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg het circus te kampen met steeds minder interesse en 

zag men zich genoodzaakt om het Nouveau Cirque te sluiten. In 1944 vond de laatste 

voorstelling plaats. Het gebouw werd gelukkig niet gesloopt maar werd in 1976 omgevormd 

tot een garage/parking. Vandaag staat het gebouw leeg. Verschillende aanvragen werden 

ingediend om het gebouw een nieuwe functie te geven, onder andere als winkelcomplex, maar 

geen enkele aanvraag werd tot nog toe goedgekeurd. 

                                                 
2
 Vrij naar DE POORTER, A., Gent, Circusstad, twee eeuwen circusbezoek, Aartijke, Emiel Decock, 1992. 

3
 Met name te Brussel, Luik, Verviers, Charleroi, Antwerpen en twee te Gent. 
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1.2. Eerdere studies betreffende het circus 

 

Het circus is een uiterst fascinerend theatraal gegeven, maar het is opmerkelijk dat die 

theatrale dimensie nauwelijks bestudeerd is. Het blijkt een helse opdracht om degelijk 

wetenschappelijk materiaal te vinden over het circus. Deels is dat natuurlijk ook de charme 

van het circus. Circusmensen geven hun geheimen niet zomaar prijs. Het is een aparte wereld 

waar buitenstaanders zoveel mogelijk worden geweerd. Waarschijnlijk is dat ook de reden 

waarom onderzoekers vele jaren het circus als onderwerp voor studies genegeerd hebben. 

 

Toch is er de laatste jaren een herontdekking te merken van het onderwerp, ook in België. Het 

circus wordt eindelijk, na jaren van marginalisering, als een volwaardig onderwerp 

beschouwd voor het bestuderen van uitlopende fenomenen in de maatschappij.  

Met de uitgave van het boek De Geschiedenis van de Belgische Circussen gaf André De 

Poorter in 1990 het voorbeeld voor latere werken.
4
 De Poorter is gepassioneerd door het 

circus en startte op eigen houtje een circusarchief met als doel de namen van de Belgische 

circusmensen te bewaren.
5
 Het grootste deel van dit circusarchief bevindt zich nu in het Huis 

van Alijn.
6
 Dankzij soortgelijke instellingen is het voor het grote publiek mogelijk om de 

circusgeschiedenis van dichtbij te bewonderen.  

Marc Jacobs toonde met zijn boek Circussen in Vlaanderen (2002), aan dat het circus een 

boeiend onderzoeksterrein kan vormen en stelde dat met behulp van de vele alternatieve 

bronnen, het bestuderen van het circus een spannende zoektocht is.
7
 Het boek werd 

uitgegeven naar aanleiding van het opstellen van een Afsprakennota tussen de minister van 

Cultuur en de Vlaamse circussen. In het woord vooraf geeft Vlaams minister van Cultuur Bert 

Anciaux de redenen aan waarom hij een beleid voor de Vlaamse circussen start. Door hun 

intrinsieke waarde en de cultuurparticipatie die ze verzekeren, is het volgens Anciaux nodig 

dat we een nieuwe impuls geven. Opdat de circussen in deze moeilijke periode kunnen 

herleven en nieuwe energie vinden.
8
 Het beleid zou het mogelijk moeten maken om in het 

circus vernieuwingen door te voeren alsook om het traditionele circus bestaanszekerheid te 

bieden. Naast de vernieuwing en verbreding van de Vlaamse circussen staat ook het 

                                                 
4
 DE POORTER, A., Circussen in Vlaanderen, s.l., 1990. 

5
 DE POORTER, A. Belgische Circussen en Foortheaters, 2005, Tielt, Uitgeverij Lannoo, p.5. 

6
 Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent, http://www.huisvanalijn.be. 

7
 JACOBS, M., Circussen in Vlaanderen, Brussel, Vlaamse Gemeenschap, 2002. 

8
 ANCIAUX, B. in het woord vooraf van JACOBS, M. , Circussen in Vlaanderen, Brussel, Vlaamse 

Gemeenschap, 2002, p.5. 
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verbeteren van het imago van het circus centraal. Met behulp van een Afsprakennota wordt 

getracht een zeker niveau te eisen van de erkende circussen.
9
 Dankzij dit alles is er nog hoop 

dat dit deel van onze volkscultuur niet verloren gaat.  

 

In de 19
e
 en 20

e
 eeuw toonde men weinig interesse voor degelijk wetenschappelijk onderzoek 

van het circus. Het circus werd als volksvermaak beschouwd. Hoewel vandaag 

langzamerhand duidelijk wordt hoe interessant deze vorm van show en entertainment is, werd 

er vroeger minachtend op neer gekeken. De kunsten die er werden tentoongespreid, werden 

afgedaan als acrobatentoeren. Dit soort van entertainment lag mijlenver verwijderd van het 

burgerlijke Bildungstheater dat veel meer prestige genoot. Toch weten we dat het circus niet 

alleen door het plebs werd bezocht. Zo was in het „Nouveau Cirque‟ in Gent een aparte 

ingang voorzien voor de burgerij.
10

  De gegoede burgers waren bereid om 4 à 5 keer meer te 

betalen dan de gewone toegangsprijs om zich niet te moeten mengen met de lagere standen. 
11

 

De Ier John McCormick onderzocht in zijn werk Popular theatres of nineteenth- centrury 

France (1993), de populaire Franse theatervormen van de negentiende eeuw. Hij stelt dat het 

circus in die tijd algemeen gezien werd als entertainment voor de populaire, en dus lagere, 

klassen. Maar die scheiding van klassen werd niet alleen tussen theaters onderling gevormd 

maar tevens door de zitplaats die men in het theater/circus innam. McCormick stelt dat het 

circus zeker niet alleen de lagere klassen als publiek had maar alle lagen van de bevolking 

bereikte.
12

 Het circus biedt daarom een interessant onderzoeksveld voor verschillende 

disciplines. 

 

In haar studie rond de beeldvorming van het circus onderscheidt Sarah Keymeulen 

verschillende soorten van studies binnen het circus.
13

 De meest gekende zijn de historische 

studies, de sociologische en populariserende literatuur. Hieronder maken we een kleine uitstap 

om kennis te maken met deze verschillende vormen van onderzoek binnen de circuswereld. 

 

 

 

                                                 
9
  Afprakennota in JACOBS, M., Circussen in Vlaanderen, 2002, Brussel, Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, zie bijlage, er zijn momenteel 7 erkende circussen in Vlaanderen. 
10

 DE POORTER, A., De Geschiedenis van de Belgische Circussen, Zulte, A. De Poorter, 1990, p.19. 
11

 VAN GENECHTEN, G., Kermis, het spiegelpaleis van het volk, Gent, MIAT, 1986, p 66. 
12

 McCORMICK, J., Popular theatres of nineteenth- century France, London, Routledge, 1993, p.7. 
13

 KEYMEULEN, S., In de ban van de ring: Beeld en betekenis van het circus in de burgerlijke samenleving, 

Gent, Universiteit Gent,( Onuitgegeven Licenciaatsverhandeling) ,2004, ( Vakgroep Nieuwste Geschiedenis), 

p.VII. 
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De historische studies vertellen het „ontstaansverhaal‟ van het circus. Deze studies 

benadrukken vooral de verhouding tussen het moderniseringsproces en de ontwikkelingen in 

het circus.
14

 In deze werken worden ook de evoluties binnen het circus belicht. Want het 

circus is zeker geen statisch fenomeen. Om te kunnen voldoen aan de veranderende vraag van 

het publiek evolueert het circus mee. Het circus evolueerde van enkele acrobaten op het 

marktplein tot een heus spektakel met wilde dieren en lichtshows. Een belangrijk historisch 

werk is Circus: A world history van Peter Cotes en Rupert Croft-Cooke.
15

 Daarin wordt het 

circus als wereldwijd fenomeen besproken. Het boek geeft een duidelijke geschiedenis van 

het circus. Verder wordt het Amerikaanse circus van Barnum and Bailey er uitgebreid in 

besproken. Barnum and Bailey was het grootste circus ooit en toerde met een gigantische 

entourage de hele wereld rond. Het boek van Cotes en Croft-Cooke is kenmerkend voor 

historische boeken over het circus. Het is een verzameling van feiten, maar het boek schenkt 

uitermate weinig aandacht voor de opvoeringen zelf. Een jaar later, in 1977, verscheen er een 

Nederlandstalige versie waarin men aandacht heeft voor het circus in Nederland dankzij 

bijdragen van Frits van Dixhoorn.
16

 

 

Rond 1900 is het circus een erg populaire entertainmentvorm. Het circus is dan een 

cultuurvorm die velen aanspreekt. Het wordt van buitenaf beïnvloed door de ontwikkelingen 

van de politiek, de economie,… Maar op zijn beurt had ook het circus een niet te 

onderschatten invloed op het leven, de cultuur, de beeldvorming van die tijd. Het circus was 

jarenlang een belangrijk escapistisch middel voor het volk. De Franse journalist Legrand-

Chabier meent dat het circus zoveel aantrekkingskracht heeft omdat het de grote wereld 

uitbeeldt in zijn piste.
17

 Het stelt vreemde mensen, dieren en kunsten voor in een beperkte 

ruimte. Het magische ticket gaf de mensen recht op een avond vol verrassingen. Het was een 

ontmoetingsplaats voor het volk en toonde hen een wereld die anders enkel in hun fantasie 

bestond.
18

  

 

                                                 
14

 KEYMEULEN, S., In de ban van de ring: Beeld en betekenis van het circus in de burgerlijke samenleving, 

Gent, Universiteit Gent,( Onuitgegeven Licenciaatsverhandeling) ,2004, ( Vakgroep Nieuwste Geschiedenis), 

p.VII. 
15

 COTES, P., CROFT-COOKE, R., Circus: A world history, London, Paul Elek ltd., 1976. 
16

 COTES, P., CROFT-COOKE, R., met bijdragen van Frits van Dixhoorn, Braaf! Bravo! Bravour! Het circus 

door de eeuwen heen, Bussem, Unieboek, 1977. 
17

  JACOBS, M., Circussen in Vlaanderen, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2002, p. 7 
18

  VAN GENECHTEN, G. en DE HERDT, R. in: VAN GENECHTEN, G., Kermis, het spiegelpaleis van het 

volk, Gent, MIAT, 1986, p. 7. 
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Vanaf de jaren ‟80 kwam er belangstelling vanuit de sociologische studie. Er werd meer 

bepaald onderzocht hoe de moderne samenleving omgaat met het circus. Op die manier werd 

de wereld van het circus en zijn volk geherwaardeerd. Kenneth Little onderzocht de 

verhouding tussen de moderne samenleving en circusspektakels.
19

 Volgens Little is het circus 

een „archetype van de volkscultuur‟.
20

 

 

Paul Bouissac is ongetwijfeld de meest gekende theoreticus die het circus als 

onderzoeksonderwerp heeft. Door de jaren heen heeft hij al verschillende studies uitgevoerd 

over het circus. Bouissac bezat zelf enige tijd een circus waardoor hij het circus kan 

benaderen vanuit een erg geprivilegieerd standpunt. In zijn boek, La mesure des gestes 

(1973), ontleed hij de dynamische lichamelijke sequenties in elementaire, meetbare units. Zo 

creëert hij een systeem dat los staat van de linguïstiek.
 21

 Elke beweging beschrijft een volume 

in de ruimte. Bouissac kijkt dus naar het lichaam als iets dat volumes articuleert die 

theoretisch meetbaar zijn. Een beweging kan dan ontbonden worden tot een serie van volumes 

onafhankelijk van het lichaam die hen definieert.  

 

Zijn belangrijkste werk met betrekking tot circus is Circus and Culture (1976)
 
.
22

 Daarin zijn 

een aantal artikels en scripties samengebonden die handelen over het circus. Hij ziet het circus 

als een vorm van rituele expressie die zich uitstekend leent tot communicatie met de massa. 

Bouissac ziet twee grote gelijkenissen tussen rituelen en het circus. Een eerste gelijkenis 

tussen beiden is de individualiteit en uitzonderlijkheid die aan bod komt.
23

 Zij willen beide 

geen algemeenheid of alledaagsheid voorschotelen maar eerder het tegenovergestelde. Zowel 

een ritueel als een circusact maken gebruik van alledaagse voorwerpen die in hun context een 

speciale betekenis krijgen. Circus zorgt net als een ritueel voor een unieke ervaring die de 

dagdagelijkse wereld moet overstijgen. Een tweede gelijkenis is de repetitieve eigenschap die 

het circus en rituelen hebben.
24

 Herhalingen zorgen ervoor dat mensen een zeker 

verwachtingspatroon hebben. Ingewijden van een cultuur kunnen de rituelen perfect 

begrijpen. En haast alle mensen kunnen circusvoorstellingen begrijpen omdat ze weten wat te 

                                                 
19

 LITTLE, K., Surveilling Cirque Archaos: „Transgression and the Spaces of Power in Popular Entertainment‟, 

in: Journal of Popular Culture, 29 (1995), 1, p. 15-27. 
20

 Hierin merken we een gelijkenis met de franse filosoof Guy Debord die in zijn boek La société du spectacle    

( 1967)  het spektakel ziet als een metafoor voor onze huidige maatschappij. Debord meent dat het hele moderne 

leven vervallen is tot een spekatakel.  
21

 BOUISSAC, P., la mesure des gestes: Prolégomène à la sémiotique gestuelle., Paris, Mouton, 1973. 
22

 BOUISSAC, P. Circus and Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1976. 
23

 BOUISSAC, P. Circus and Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1976, p. 121. 
24

 BOUISSAC, P. Circus and Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1976, p.121. 
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verwachten. Het circus leent zich perfect tot het communiceren tot de massa volgens Bouissac 

net omdat het een universeel gegeven is dat iedereen kan begrijpen. Daarnaast beschikt het 

circus ook over een veelheid van expressieve middelen om te communiceren (kostuums, 

muziek, licht, kinesis, atttributen,…).
 25

  Dit alles maakt het circus volgens Bouissac een uniek 

medium dat heden ten dagen zeker nog relevant is. 

 

 

 

Het circus komt vooral in de populaire lectuur aan bod. Na de eeuwwisseling, ongeveer rond 

het jaar 1930, komt het circus in een impasse. Het wordt steeds moeilijker voor de 

circusuitbaters om volle zalen te trekken. Velen houden het dan ook voor bekeken en laten 

een jarenlange, vaak familietraditie, links liggen om elders meer geluk te vinden. 

Langzamerhand zien we hoe de nieuwe media zoals film en later televisie en internet de taak 

van het circus overnemen. Het circus wordt in de populaire cultuur geprofileerd als een 

uitdagende wereld, vol verrassingen, in de hoop om een revival te bewerkstelligen. De meeste 

boeken zijn emotionele familieportretten. Vaak zijn deze werken puur anekdotisch, waardoor 

ze hun waarde als objectieve bronnen over het circusleven verliezen. Deze werken zijn 

desalniettemin interessant want ze bieden ons een unieke blik achter de schermen. Mensen in 

het Circus (1961) 
26

 is een uniek document voor België. Hierin volgt Frans De Bruyn het 

circus van Buffalo Bill. Samen met fotograaf Frank Philippi wordt een beeld geschetst van het 

leven als circusartiest.  

 

Deze drie verschillende soorten studies zijn uiteraard een goede leidraad om inzicht te krijgen 

in de wereld van het circus, maar er was duidelijk nood aan een nieuwe manier van 

onderzoeken. Vooral vanuit theaterwetenschappelijk oogpunt. Dit standpunt wordt namelijk 

dikwijls vergeten in het bespreken van het circus. Alle randfenomenen, van sociale wetten tot 

dierenmishandeling, komen aan bod maar het specifieke karakter van een circusvoorstelling 

wordt vaak vergeten. Daarom lijkt het mij interessant het circus te bestuderen vertrekkende 

vanuit de opvoering en de het circus als theaterfenomeen van dichterbij te bekijken. 

 

                                                 
25

 BOUISSAC, P. Circus and Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1976, ongenummerde pagina. 
26

 DE BRUYN, F., Mensen in het circus, Utrecht, Bruna, 1961. 
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1.3. Het circus als theaterwetenschappelijk onderzoeksterrein 

 

Het circus heeft een zeer specifiek karakter en is daarom niet zomaar te vergelijken met 

andere podiumkunsten of theatervormen. Het lijkt me dan ook een interessante 

probleemstelling om het circus vanuit theaterwetenschappelijk oogpunt te bekijken. 

Ook omdat het circus jarenlang in de schaduw heeft gestaan van alle andere podiumkunsten 

en vooral als kindertijdverdrijf werd gezien. Wetenschappelijke studie is recent. De socioloog 

Carmelli vond dat er een schrijnend tekort was aan dit soort studies.  

 

 

 “An academic interest in and writing about the phenomenon of the travelling circus 

performers and performances could be reasonably expected in several fields of research such 

as the study of peripatetic people or the research of theatre or studies of popular culture. But 

circus seems to be almost completely ignored in all these fields.”
27

  

 

 

Bij het schrijven van deze verhandeling word ik geconfronteerd met een probleem dat eigen is 

aan elk theateronderzoek, namelijk dat de voorstelling zelf verloren gaat. Een voorstelling is 

een vergankelijk gebeuren dat plaats vindt in de ruimte en in de tijd en dus verloren gaat. 

Hoewel affiches, foto‟s, getuigenissen,… subjectief getint zijn, kunnen ze toch goed helpen 

bij het onderzoek. Een bezoekje aan het circus van vandaag zou natuurlijk ook een oplossing 

kunnen bieden. Maar zoals hierboven reeds vermeld, veranderde en evolueerde het circus 

voortdurend en verschilt het huidige circus in vele opzichten van het circus van eind 19
e
 

eeuw. In een poging het 19
e
eeuwse circus te “reconstrueren” wordt gebruik gemaakt van 

affiches, foto‟s, teksten die ons zijn overgeleverd uit deze periode. Maar de opvoering zelf 

kunnen we onmogelijk herbeleven. Er stelt zich dus een methodologisch probleem bij de 

“reconstructie” van een opvoering in het Nouveau Cirque. We kunnen de voorstelling nooit 

meer terugbrengen en moeten ons behelpen met bronnen om een beeld te krijgen van de 

voorstelling die verloren is gegaan. Daarbij zijn ook niet alle bronnen gelijk of evenwaardig. 

De Duitser Dietrich Steinbeck deelt bronnen op in twee groepen: de directe en de indirecte 

bronnen.
28

 Voor de voorstellingen van het Nouveau Cirque zijn alleen de foto‟s en het 

                                                 
27

 CARMELLI Y.S., „The invention of circus and bourgeois hegemony: a glance at British circusbooks‟ in : 

Journal of Popular Culture , 29, (1998), 1, p.213-221. 
28

 BALME, C., Einführung in de Theaterwissenschaft, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1999, p 29. 
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gebouw ons overgeleverd als directe bronnen. Alle andere bronnen zijn dus indirect: affiches, 

programma‟s en teksten, toegangsbiljetten, brieven,… Een precieze reconstructie blijft dus 

een utopie. We kunnen enkel proberen om enkele elementen van de voorstelling duidelijk te 

maken aan de hand van de ons overgeleverde bronnen.  

 

 

1.3.1. De zoektocht naar een nieuw theater 

 

Hoewel het circus vaak ontkend werd als een kunstvorm heeft het wel de aandacht getrokken 

van enkele prominente namen uit de theaterwereld. Zij lieten zich beïnvloeden door de aparte 

en rituele sfeer van het circus. Bovendien is het circus binnen de 20
ste

eeuwse 

theaterontwikkeling en de zoektocht naar nieuwe vormen een belangrijke inspiratiebron 

geweest. 

  

 

1.3.1.1.De Russische avant-garde met Evreïnov, Tairov en Mejerchold 

 

Tijdens het begin van de twintigste eeuw kwam er reactie op het werkelijkheidsgetrouwe 

theater. Het creëren van een zo natuurgetrouw mogelijke werkelijkheid op scène werd niet 

langer gezien als het allerbelangrijkste. Nieuwe ideeën, zoals die van theatervernieuwers als 

Appia en Craig, vonden hun ingang in de theaterwereld. Appia richtte zich op het 

muziekdrama en schonk veel aandacht aan het ritme van de muziek, de coördinatie met 

lichaamsbeweging en het podium- en lichtontwerp.
29

 Craig is vooral bekend door zijn 

geschriften die tegen de acteur gericht zijn, waarin hij deze bestempelt als een marionet in de 

handen van de regisseur.
30

 De acteur werd door hem louter gezien als een werkmiddel. 

Hoewel bij de drie Russische namen, Evreïnov, Tairov en Mejerchold, de invloed van het 

circus misschien niet direct zichtbaar is, zou ik willen aantonen dat zij pleitten voor een 

theater dat dicht bij het circus aanleunde. Dat is een theater van lichamelijkheid en directheid, 

zonder veel inbreng van de tekst. Deze fascinatie voor het circus komt ook voort vanuit het 

feit dat de historische avant-garde zich afkeert tegen iedere vorm van burgerlijke cultuur 

waarin een zo „exact‟ mogelijke weergave van de werkelijkheid centraal staat. Het circus 

                                                 
29

 HARTNOLL, P., Geschiedenis van het theater, Amsterdam, Internation Theatre Bookshop, 1986, p.227. 
30

 HUNNINGER, B., De opkomst van het modern theater. Van traditie tot experiment., Amsterdam, 

International Theatre and Film Books, 1983 ,p. 40. 
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werd door de burgerlijke cultuur gezien als een „lagere kunstvorm‟ en functioneert voor de 

avant-garde dan als gezagsondermijnend retorisch argument en als inspiratiebron. 

 

 Nikolaj Evreïnov (°1879-1953) was een Russische jurist, componist, toneelschrijver en 

regisseur. Hij wou een nieuwe wind door de theaterwereld doen waaien. Hij deed afstand van 

de trend om op het podium het leven waarheidsgetrouw te brengen. Deze afkeer is ingebed in 

een avant-gardistisch esthetisch programma waarbij de visie van Evreïnov niet gelijk te 

stellen is met escapistisch (burgerlijk) vertier. Volgens Evreïnov was het leven een spel en is 

het spel het enige wat een mens kan redden uit een somber bestaan.
 31

 Het publiek wil volgens 

hem een droombeeld zien wanneer ze naar het theater komen en geen reproductie van het 

echte leven. Daarmee zien we al een eerste element van het circus binnensluipen. In het circus 

wordt evenmin getracht een werkelijkheid na te bootsen. Integendeel, de kitsch en glitter laten 

het publiek ten allen tijde zien dat het om een show gaat, maar dat maakt het kijkplezier er 

niet minder om. Evreïnov meent dat het theater een troost moet bieden aan zijn publiek. Hij 

keert zich af van het realistische kijkkasttoneel en doet dit op een avant-gardistische manier 

vol symboliek. 

 

 

Evreïnov kende ook een sterke invloed van de commedia dell‟arte.
 32

 De commedia dell‟arte 

kunnen we beschouwen als één van de voorlopers van het huidige circus.
33

 Wat Evreïnov 

vooral aansprak waren de improvisaties en de vrijheid van deze spelvorm. De acteur werd 

door Evreïnov niet vastgebonden aan een rigide script dat minutieus gevolgd moest worden. 

In plaats daarvan moesten de acteurs veel improviseren. Het spel werd gebracht aan de hand 

van een bondig stramien wat leidde tot een lossere manier van werken. Dat was vernieuwend 

want in het begin van de 20
e
 eeuw was deze manier van werken ongebruikelijk.  

In het circus zien we nog steeds een invloed van deze losse manier van spelen en dan vooral 

bij de clowns. De sketches komen vaak tot stand na een improviseersessie en elke voorstelling 

blijft een verrassing, want de clowns hangen niet vast aan een vastomlijnd script. Dit maakt 

het mogelijk om op situaties in te spelen wat de grappigheid alleen maar vergroot.
34

 We 

                                                 
31

 HUNNINGER, B., De opkomst van het modern theater. Van traditie tot experiment., Amsterdam, 

International Theatre and Film Books, 1983 ,p. 65. 
32

 HUNNINGER, B., De opkomst van het modern theater. Van traditie tot experiment., Amsterdam, 

International Theatre and Film Books, 1983 p. 66. 
33

 Dit wordt uitvoerig behandeld in het tweede hoofdstuk. 
34

Ik ga verder in deze verhandeling nog dieper in op het type van humor dat in het circus wordt toegepast. Zie 

4.1.3.  
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kunnen dus stellen dat Evreïnov elementen uit het circus introduceerde in zijn theaterwerken. 

De conventie van het werken met een vast script werd verlaten om op een meer experimentele 

manier om te gaan met tekst en lichamelijkheid. Deze manier van werken was lange tijd 

verwaarloosd in het theater. 

 

Aleksandr Tairov (°1885-1950) is als theatermaker vooral bekend doordat hij vorm veel 

belangrijker vond dan woorden, omdat deze op een podium meer uitdrukt.
35

 Deze vorm kan 

zonder woorden losbreken en zich op fantasie baseren. Van belang zijn vooral de creativiteit 

van de speler die zich door middel van bewegingstechniek, los van het woord, kan 

ontplooien.
36

 Het decor en de muziek maken deel uit van het “feest van fysieke schoonheid” 

dat de voorstelling moet worden, waarbij het naakte lichaam het werkmiddel bij uitstek 

vormt.
37

 Volgens Tairov bestond er geen enkel verband tussen kunst en het leven, het theater 

moest daarom gezien worden als een antieke sacrale dans.
38

 We merken dus op dat hij vooral 

de sfeer bij een voorstelling belangrijk vond. In het circus, meer dan waar ook, zien we dat er 

vooral gespeeld wordt met een dimensie van sfeer. Alles op een avondje circus ademt 

dezelfde mystieke sfeer uit. Zelfs de geuren maken daar ook deel van uit. Je laat je meevoeren 

in een onbekende wereld van clowns, acrobaten, koorddansers, trapezenummers,… Het circus 

onderscheidt zich ook duidelijk van het dagelijkse leven en brengt een unieke kijkervaring.    

 

We merken tevens op dat de cultus van het lichaam erg belangrijk is in het circus. Tairov 

werd door de conventie van zijn tijd tegengehouden om de acteurs echt naakt op scène te 

plaatsen, maar hij ging zowel voor de kostuums als voor het decor uit van het naakte lichaam. 

Alles moest in evenwicht zijn met de bewegingskunst van de spelers. Tairov zag het lichaam 

als het allerbelangrijkste instrument van het theater. De zoektocht naar een vrij theater van 

bewegingsexpressie kan door het circus misschien worden beantwoord? Het circus is een 

kunstvorm die het lichaam als het ware bevrijdt van conventies. Aan de hand van acrobatieën 

en mime wordt in het circus een specifieke acteerstijl bekomen waarin we de essentie van 

Tairov herkennen; namelijk het lichaam tentoonstellen.  
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Een andere, heel belangrijke figuur, uit de Russische avant-garde is Vsevolod Mejerchold  

( °1874- 1939). Ook hij legde de klemtoon op het belang van lichaamsbeweging in het 

theater. Maar net zoals bij Craig werd de regisseur gezien als de belangrijkste persoon in de 

theaterkunst. De voorstelling van 1910, DOM JUAN
39

, is een mooi voorbeeld van zijn 

denkwijze. Het woord is duidelijk ondergeschikt aan de bewegingen en bij elke actie werd 

gedanst op muziek.
40

 Een bekende theorie van Mejerchold is deze van het „Bio-mechanisme‟; 

waarin hij stelt dat de acteur de optelsom is van zijn meester die hem leidt en de capaciteit van 

zijn lichaam.
41

 De expressie van het lichaam gaat volgens hem die van het woord ver te 

boven. Dit is natuurlijk een raakpunt met het circus, want ook daar worden woorden veelal 

verbannen uit de voorstelling. De dynamiek van de acrobaten is hier vergelijkbaar met deze 

van de acteurs van Mejerchold. De expressie van het lichaam is een belangrijk element tijdens 

de voorstellingen. Bij Mejerchold kadert deze dynamiek in het kunsthistorische en esthetische 

programma van de toenmalige avant-garde. Zo was ook het Italiaanse futurisme gekenmerkt 

door elementen beweging en dynamiek.  

 

In het circus heeft de beweging ook nog een ander doel, namelijk het verkrijgen van een 

voorstelling die universeel te begrijpen is. Een circus reist met zijn act soms de hele wereld 

rond en dan is een beperking door taalbarrières niet gewenst. 

Tussen 1910 en 1914 doet Mejerchold enkele experimenten waarbij hij technieken gebruikt 

uit de circuswereld, commedia dell‟arte en het orientaalse theater.
42

 Zo liet hij zijn acteurs 

allerlei oefeningen uitvoeren zonder een vaststaand script. Er werden tijdens de trainingen ook 

lichaamsoefeningen gedaan. Als echte dansers werden de acteurs getraind in het beheersen en 

gebruiken van hun lichaam in het theater. Ze moesten met hun lichamen bepaalde vormen en 

ritmes uitvoeren die de kracht van het theater moesten versterken. Deze manier van acteren 

werd door Mejerchold “Biomechanisch acteren” genoemd.  
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40
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Ook in latere producties van Mejerchold zien we een gelijkenis met het circus. Zoals in 

MYSTERIUM BUFFO
43

 uit 1918, waarin acteurs van alle kanten komen opgedoken en 

acrobatische toeren uithalen op het podium. Voor LE COQUE MAGNIFIQUE
44

 uit 1922 

werkte Meyerchold samen met de Russische avant-garde schilder Lyubov Popova bij het 

maken van een constructivistische set.
45

 De set bestond onder andere uit ladders, glijbanen en 

roterende wielen waarop de acteurs zich dan begaven. Het gebruik van deze elementen doet 

mij denken aan de trapezes, hoepels, koorden waar de acrobaten uit het circus gebruik van 

maken. De acteurs van Meyerchold voerden op scène hun biomechanische ritmes uit terwijl 

de wielen van de set draaiden.
46

 Het geheel moet dus erg overweldigend geweest zijn voor het 

publiek. Als een soort dans bewogen zij zich over de scène.  

 

 

1.3.1.2. Jerzy Grotowski en Peter Brook: het theater ontdaan van franjes 

 

 

De Pool Jerzy Grotowski ( °1933-1999) is vooral bekend om zijn publicatie Towards a Poor 

Theatre (1986)
47

.Zijn „Arm theater‟ was een theater waarin alle visuele elementen ontstonden 

door middel van het lichaam van de acteur en alle akoestische en muzikale effecten door zijn 

stem.
48

 Volgens Grotowski gaat het er niet om de acteurs iets aan te leren, maar om de 

blokkades op te heffen die het instrument van de acteur (zijn lichaam) in de weg staan om 

zuiver te acteren.
49

 In plaats van iets toe te voegen aan de acteurs wordt dus getracht om zijn 

blokkades te verwijderen. De acteur dient zijn lichaam volledig te kennen en hij moet steeds 

proberen concrete obstakels die hij tegenkomt te elimineren. Theater voorziet volgens 

Grotowski in de mogelijkheid om integratie te bereiken, om maskers af te zetten, om de 

wezenlijke substantie bloot te leggen: een eenheid van fysieke en mentale reactie.  
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Het doel van Grotowski ligt in een verbintenis van speler en publiek.
50

 Op scène toont de 

acteur zijn tekortkomingen en angsten. Er wordt in alle eerlijkheid een band met het publiek 

gezocht. Grotowski liet zijn acteurs temidden van de toeschouwers spelen. Dit moest de 

relatie toeschouwer acteur intenser maken. Dit idee wordt teruggevonden in het circus, want 

in het circus wordt ook afstand gedaan van het klassieke kijkkasttoneel. Door de cirkelvorm 

kunnen toeschouwers van drie zijden de arena (het podium) bekijken.  

 

Theater kan volgens Grotowski zonder kostuums, decor, muziek en belichting, zelfs zonder 

tekst. Alle uiterlijkheden worden overboord gegooid. Enkel de acteur en het lichaam blijven 

over. Hij vocht voor een terugkeer naar soberheid, want in technisch opzicht zal, volgens 

Grotowski, het theater toch altijd inferieur blijven aan film en televisie.
51

 Het theater moest 

terugkeren naar de essentie. Het is net die essentie die we te zien krijgen in het circus. Het 

gaat er om het pure, menselijke lichaam en zijn kunnen. Trapezenummer, koorddansen, 

bordendraaien, … De spanning wordt telkens opgedreven tijdens de acts, er wordt sensatie en 

vermaak aangeboden zonder de hulp van allerlei technische snufjes. Het hier en nu wordt 

benadrukt, geen grote verhaallijnen of uitgediepte personages, net zoals Grotowski meende 

dat het theater moet zijn. De pure emoties zonder ballast.
52

 

Het lichaam staat zowel in het theater van Grotowski als in het circus centraal. En zowel bij 

Grotowski als bij het circus hebben we te maken met performers en niet met traditionele 

acteurs. De actie komt van binnenin en werd niet door een regisseur opgelegd. De performer 

is volgens Grotowski een man van actie en niet iemand die iemand anders speelt.  

De voorstelling moet volgens Grotowski traditionele genres en speelstijlen voortdurend 

afwisselen en elkaar laten doorkruisen ( edele vormen naast lage, tragedie naast komedie) om 

conventies te ontkrachten. In het circus wordt net hetzelfde gedaan. Oude clichés worden 

hernomen en heruitgevonden. Clowns grijpen terug op universele grappen en blijheid staat er 

naast spanning en droefheid.  

 

Maar het circus neemt geen afstand van grime, kostuums, decor, licht en heeft veeleer iets 

spectaculairs over zich dan iets sobers. Misschien moeten we de essentie en soberheid zoeken 

in het tonen van het lichaam en de puurheid van de artiesten die door middel van jarenlange 
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training ons adem doen stokken. Beelden zijn alles wat we nodig hebben om van dit theater te 

genieten. 

 

 

Theatermaker Peter Brook (°1925-) zocht een weg naar een rauw en ritueel (of heilig) 

theater. Een theater waarin de grote thema‟s van het leven aan bod komen, want het moet de 

dieperliggende lagen van het leven tonen. Volgens Brook moet de acteur fascineren, je blik 

moet naar de acteur gezogen worden.
53

 Als we de vergelijking maken met het circus zien we 

dat je als publiek voortdurend verrast wordt door de artiesten. Net zoals in het circus maakt 

Brook gebruik van fysiek getrainde acteurs. Ze worden heel ver gedreven. Terwijl ze stil 

bleven staan, moesten de acteurs “handenstand en koprol in een acrobatiek van strottenhoofd 

en longen” weten te vertalen.
54

 Want ook stilstaan is een beweging. Brook maakt gebruik van 

expressieve elementen zoals muziek, zang en dans die we ook in het circus vinden. Taal wordt 

door Brook verkend en hij onderzoekt de taal verder dan zijn communicatieve waarden. Wat 

gebeurt er als we taal gebruiken voor andere doeleinden dan communicatie? Zo wordt Latijn 

gebruikt als manier om expressieve kenmerken van taal te onderzoeken. Niemand begrijpt de 

boodschap, maar iedereen ervaart een exotische aangelegenheid. 

Volgens Brook moet het theater terug ritueel worden.
55

 Het moet een ritueel worden op ons 

niveau zodat we het kunnen begrijpen. Een circusvoorstelling is een moderne vorm van een 

rituele beleving die voor ons begrijpbaar is. De werkelijkheid van alledag wordt overstegen. 

We kennen de conventies van het circus en hebben een welbepaald verwachtingspatroon. We 

zijn hierdoor in staat de verschillende acts te kunnen interpreteren. Jaar na jaar komt het 

circus in de stad en we begrijpen onderhand wel de tekentaal van het circus. Zo moet het dus 

ook met het theater volgens Brook. Hij wil rituelen scheppen in een moderne context die hun 

waarde kunnen behouden. Als toeschouwers snakken we naar een ervaring die boven het 

alledaagse uitstijgt. In het circus wordt ons een dergelijke ervaring aangeboden. We worden 

uit onze herkenbare wereld gerukt om plaats te nemen in een onbekende magische wereld. 

Het poëtische komt terug aan het woord. In het theater zijn we bang voor het heilige en het 

poëtische, volgens Brook, omdat al wat heilig en poëtisch is ons in het verleden heeft 

teleurgesteld.
56
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De zoektocht naar een ideaal theater is natuurlijk van alle tijden. We kunnen de 

verwachtingen niet altijd inlossen, maar het circus biedt verrassend veel antwoorden op oude 

vragen. 

 

1.3.2. Enkele specifieke theaterkenmerken in het circus 

 

Het circus is een heel aparte vorm van theater. Het bezit dezelfde theatrale tekens die het 

klassieke theater bezit, maar gebruikt deze tekens op een andere manier.  

 

De ruimte gebruikt voor een circusvoorstelling kan erg variëren. Allerlei omgevingen kunnen 

als ruimte voor het spektakel dienen. Het circus heeft door de eeuwen heen zowel binnen als 

buiten plaats gevonden. In een tent, een stenen of houten gebouw, een chique theaterzaal of 

gewoon op het marktplein. Er is wel een constante behoefte geweest om de ruimte af te 

bakenen. Het afbakenen van de ruimte kan door het gebruik van een podium, maar kan 

evengoed door een eenvoudige cirkel van zaagsel. In de film LA STRADA
57

 van Fellini zien 

we hoe een minder valide meisje meegaat met een macho krachtpatser op een één-mans 

circustoer. Op pleinen en velden wordt er gestopt om een show op te voeren. In deze film zien 

we hoe het publiek zelf de ruimte afbakent tijdens een voorstelling; ze stellen zich namelijk in 

een cirkel rond de artiest. Nog steeds vandaag is dit de onbewuste gewoonte bij het 

aanschouwen van straattheater en spektakels. Toch werd er naar oplossingen gezocht om de 

ruimte duidelijker af te bakenen. Dit moest ook voor een grotere veiligheid zorgen van het 

publiek. De verhoogde rand die we rond de piste vaak zien, kunnen we toeschrijven aan 

paardenruiter Eduard Wollschlägers die omstreeks 1840 met deze vernieuwing Europa 

veroverde.
58

 Deze rand bakent als het ware de ruimte van de performer af. Het typische 

tentcircus werd ongeveer gelijktijdig bedacht in Amerika. De tent had als voordeel dat zij 

goed verplaatsbaar is. Zodoende konden de circussen gaan rondreizen en verschillende steden 

en dorpen aandoen tijdens een toer. Het nadeel van tenten is dat zij fragiel en brandbaar zijn. 

De specifieke ronde vorm van de circustent zorgt ervoor dat het publiek langs drie zijden naar 

de voorstelling kijkt. Dit zorgt voor een andere aanpak dan tijdens een theatervoorstelling met 

een kijkkastprincipe. In het klassieke theater kan de toeschouwer in principe enkel voor het 

podium plaatsnemen. De cirkelvorm van het circus zorgt ervoor dat de artiest zijn act 
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zodoende moet construeren dat iedereen in de zaal voldoende ziet en zich aangesproken voelt. 

In het Nouveau Cirque Gent werd deze traditionele ronde vorm behouden bij het construeren 

van het stenen circus. Er werd een ronde piste gebouwd en daar omheen kwam dan de 

publieksruimte met loges.(Afbeelding 1) 

 

 

Afbeelding 1. Publieksruimte van het Nouveau Cirque Gent in halve cirkel vorm, ca 

1919 

 

 

Het decor en de rekwisieten van een circusvoorstelling zijn meestal erg verschillend van die 

in het klassieke theater. Een constante hier is dat er van het publiek een grote 

verbeeldingskracht verwacht wordt. Er wordt niet naar een realistische achtergrond gezocht 

waartegen de acts zich kunnen voltrekken. Het gaat eerder om het creëren van een sfeer met 

behulp van kleuren en vormen. Deze vormen kunnen abstract zijn, maar het zijn ook vaak 

figuren uit de circuswereld of spectaculaire acts die worden uitgebeeld. De clowns maken 

vaak gebruik van enkele props om hun sketches duidelijk te maken aan het publiek. Meer is er 

niet nodig want het lichaam en de artiest staan steeds centraal. Acrobaten maken gebruik van 

trapezes, hoepels, evenwichtskoorden, borden en kegels om hun acts te innoveren.  

De voorstelling bevat weliswaar geen dramatisch verloop met een plot en een einde. Alle acts 

zijn onderling vervangbaar en er zijn steeds wat reserveacts voorzien voor onvoorziene 

omstandigheden.  
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Gestiek en mimiek zijn bij een circusopvoering zeer belangrijk. Omdat er geen gesproken 

discours plaatsvindt, zijn gebaren erg belangrijk. Ook de gelaatsuitdrukking is erg belangrijk. 

Een clown bijvoorbeeld moet met zijn mimiek de hele zaal kunnen betoveren. Omdat de 

mensen langs drie zijden en vaak ook hoger zitten, moet de mimiek ver rijken. De kostuums 

zijn een element waar in het circus doorgaans grote zorg wordt aan besteed. De artiesten zijn 

om door een ringetje te halen en hebben trots in het dragen van hun kostuum. Het is een 

manier om zich van de gewone mensen te onderscheiden. Afgezien van een enkele slordige 

clown, zien we dat de meeste circusartiesten een erg strak en veelal felgekleurd of glinsterend 

pakje hebben. Dit heeft natuurlijk als reden dat de bewegingen goed zichtbaar moeten zijn. 

Deze bewegingen zijn de taal waarin de artiesten spreken, want woorden worden niet veel 

gebruikt. 

 

Muziek vult de stilte op. Wanneer de muziek live gebracht wordt, zorgt dit zeker voor een 

meerwaarde. Zo heeft het Belgische “Wiener Circus” tot op de dag van vandaag een 

driekoppig live orkest dat de opvoering opvrolijkt. Zelden is het tijdens een circusvoorstelling 

stil. De artiesten zelf werken ook graag met muziek. Het geeft het geheel cachet en ritme.  

 

Een zeer bijzonder element in het “klassieke circus”
59

 is de geur of typische circuslucht. 

Volgens mij maakt ook dit deel uit van het totaalpakket van het circus. Wie herinnert zich niet 

de geur wanneer je het circus nadert? Een mix van dieren, stro en uitwerpselen, die je meteen 

vervoert naar een andere wereld. Onbewust speelt ook dit in op je gemoed. Het is moeilijk te 

beschrijven wat voor invloed een geur heeft op je kijkervaring. Na een tijdje treedt er 

gewenning op en is er niets meer merkbaar van de scherpe geur. Maar deze geur, al decennia 

dezelfde, maakt evenwel deel uit van het specifieke karakter van het klassieke circus. Deze 

circusgeur lijkt sturend te zijn voor de verwachtingspatronen van het publiek tijdens de 

voorstelling. 
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1.3.3. Het circustheater: Het circus rijst op uit zijn as 

 

Dat het circus te lijden heeft gehad onder de komst van film, televisie en het internet is 

bekend. Waar het circus vroeger de mensen in contact bracht met de verre wereld is deze 

functie nu door de moderne technologie overgenomen. De wereld van de mensen werd sterk 

vergroot. Het circus zag zich dan ook genoodzaakt om mee te groeien met zijn publiek. Uit 

het klassieke of traditionele circus groeide het circustheater. Door te evolueren ontstond dus 

het circustheater, in een poging om het circus te redden. Anders dan de klassieke vorm bezit 

het circustheater meestal geen dieren. Sommige zien deze vorm van circus daarom als geen 

echt circus en vinden dat het die naam niet dragen. De vereniging „Club van de Piste‟ uit 

Nederland beschrijven circus, op hun symposium van 1990, als iets wat per definitie de 

schoonheid en prestaties toont van mens én dier.
60

 Er is dus geen circus mogelijk zonder 

dieren volgens hen. In zijn studie rond het circustheater stelt Critchley dat tijdens het 

middeleeuwse carnaval datgene wat we nu kennen als circus en theater aan elkaar gelijk 

werden gesteld.
61

 Beiden splitsen is dus zinloos want kunstvormen lopen nu eenmaal soms 

over in elkaar. Ik stel mij buiten die discussie en geef graag de kans om kennis te maken met 

deze nieuwe vorm van circus die de wereld aan het heroveren is. 

 

Het circustheater mengt elementen van het traditionele circus met elementen uit het theater. 

Echt circus zoals we dat van vroeger kennen is het dus niet. Deze voorstellingen leunen 

eigenlijk nog dichter aan bij het „arme‟ en „rauwe‟ theater van Grotowski en Brook.
62

 Het 

verschil met het traditionele circus is niet enkel het ontbreken van dieren, maar ook de 

gewoonte om een voorstelling op te bouwen rond een thema. Het is niet langer een 

opeenvolging van alleenstaande acts.
63

 Het circustheater is vaak ook „naakter‟; met minder 

glitter en overdrijving, maar met meer aandacht voor andere disciplines zoals dans, beeldende 

kunst, acteren,…
64

  Deze creatie van een nieuw circus zorgt voor een nieuw elan voor het 

circus.  
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Het meest bekende circustheater is zonder twijfel „Cirque du Soleil‟. Dit Canadese gezelschap 

stelt artiesten te werk van over de hele wereld. Het is een erg commercieel gezelschap. Overal 

ter wereld trekken zij volle zalen en er is een heuse merchandising rond het fenomeen 

ontstaan. Anders is het bij „Circus Ronaldo‟ uit Mechelen. Zij blijven bewust kleinschalig, 

wat deel uitmaakt van hun charme. Zij zijn ook nog steeds een circusfamilie, iets wat bij de 

theatercircussen een uitzondering is. Circus Ronaldo haalt veel inspiratie uit de commedia 

dell‟arte traditie. De werkwijze bij andere theatercircussen kan variëren van alles wat tussen 

het klassieke circus ligt en modern theater. 

 

Erg belangrijk in de ontwikkeling van deze vorm van nieuw circus is de Franse circusschool. 

Net als in de rest van Europa had het circus er een moeilijke periode na 1950. Om er voor te 

zorgen dat deze traditie niet verloren ging, werd er een circusschool opgericht. Het „Centre 

National des Arts du Cirque‟ werd in 1985 opgericht onder impuls van de toenmalige minister 

van cultuur van Frankrijk Jack Lang.
65

 Tot op de dag van vandaag kunnen leerlingen er de 

typische kunsten uit het circus leren en zich eigen maken. De laatste jaren is de opleiding veel 

veranderd. Er is nu meer plaats voor interdisciplinaire samenwerking met andere kunsten. Dit 

maakt dat de afgestudeerden zich ook in meerdere velden gaan bewegen dan enkel in de 

circuswereld met interessante kruisbestuivingen als gevolg. De artiesten worden meer en meer 

performers. Ze zijn geen acteurs die de wil van de regisseur uitvoeren. De 

theaterwetenschapper Roselee Goldberg omschreef een performer als volgt: “Other than in 

theatre, the performer is the artist, and the content seldom contains a traditional plot or 

narrative.” 
66

 Deze beschrijving gaat ook op voor het circustheater. De artiesten maken zelf 

het spektakel en de acts komen vanuit een drang om iets te vertellen zonder dat er een verhaal 

aan vastgepind moet worden.  
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Hoofdstuk 2: De geschiedenis van het circus 

 

 

“Circus is een spektakelvorm die dicht bij het volk leeft. Poëzie, verwondering en de lach zijn 

de belangrijkste gevoelens in een voorstelling. Een voorstelling is één geheel en begint bij het 

eerste oogcontact, de eerste geur, het eerste geluid….”
67

 

 

2.1. Het begrip circus 

 

Het circus laat zich niet zomaar in een hokje duwen. Daarvoor is het een veel te complex 

verschijnsel. Toch zie ik mij genoodzaakt om het begrip “circus” te verduidelijken. 

De betekenis van het begrip circus is drieledig. Een eerste betekenis is de voorstelling. Deze 

voorstelling is gevuld met acrobatentoeren, dierennummers, clowns… Het begrip circus staat 

hier dus voor de specifieke attracties die er te zien zijn. Een tweede betekenis slaat op de 

infrastructuur waar de voorstelling plaats vindt. Dit kan zowel een tent als een gebouw zijn, in 

openlucht of binnen. De derde betekenis is een afgeleide betekenis. Ze slaat op de 

onderneming die het circus is. Het woord circus wordt verder ook gebruikt om chaos aan te 

duiden of een gedoe. 

Voor deze verhandeling is vooral de eerste betekenis van belang. Dit is dus de voorstelling 

zelf, gevuld met verschillende nummers. In dit hoofdstuk zou ik graag de geschiedenis van 

het circus uit de doeken doen met aandacht voor specifieke voorlopers van het huidig modern 

circus en het circus te Gent. 

 

Het circus kent 4 basisprincipes; de paardennummers, acrobatieën, clownacts en de dressuur 

van dieren. Deze vier elementen waren al vroeg in de geschiedenis aanwezig, nog voor de 

officiële geboorte van het circus.
68

 Maar ze vormden toen nog geen unieke eenheid. Met het 

vormen van die unieke georganiseerde eenheid door Philip Astley in 1770 ontstond het eerste 

hedendaags (moderne) circus.  
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2.2. De herkomst van het circus 

 

Hoewel natuurlijk iedereen weet wat er met circus bedoeld wordt, is lang niet voor iedereen 

duidelijk waar het circus zijn oorsprong heeft. Daarom zou ik graag even toelichten waar de 

eerste vormen van een circus al optreden. En hoewel een lijnrechte chronologie niet kan 

opgezet worden, zien we toch dat invloeden van het circus zover terug gaan tot het Oude 

Egypte. 

De etymologie van het woord “circus” is heel simpel, het komt voort uit het Latijnse woord 

voor “ring”. De ring of cirkel verwijst naar de vorm van de circuspiste. We zien tot op 

vandaag deze vorm terugkeren in het circus. 

 

2.2.1. Het Oude Circus 

 

Verschillende vormen van circusentertainment behoren tot de oudste volksvermaken ter 

wereld. Zo vinden we afbeeldingen van jongleurs, equilibristen, acrobaten, goochelaars en 

kunstrijders met paarden terug op tekeningen in het Oude Egypte.
69

 De Egyptische heerser 

Ptolemeus II investeerde een groot deel van zijn rijkdom in het aanleggen van een 

zoölogische verzameling.
70

 Tijdens godsdienstige feesten werden deze dieren dan aan het 

volk getoond. Ptolemeus‟ grote nieuwsgierigheid zette hem aan expedities te financieren om 

nieuwe dieren te zoeken in verre oorden. Zo werden olifanten en chimpansees uit West-Afrika 

overgebracht. Tijdens de processie voor de wijngod Dionysos werden de dieren 

tentoongesteld. Er werd gestreefd naar een zo groot mogelijk variëteit van dieren om het volk 

te scholen en de wonderen der natuur te tonen.  

 

Ook in het Oude Griekenland vinden we voorlopers van het circus. In Griekenland was de 

lichaamscultus van groot belang. Hier vinden we dan ook acrobatie en gymnastiek als een 

belangrijk onderdeel van het cultuurleven. Op tal van Griekse vazen zien we acrobaten die 

halsbrekende toeren uithalen.
71

 In het Oude Griekenland werd de kunst van het dresseren van 

dieren erg populair. Dat ging van paarden, honden en stieren tot meer wilde dieren zoals 

leeuwen en beren. In de vierde eeuw voor Christus beschrijft Isocrates deze kunst. Hij 
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vermeldt dat de dieren kalmer en zachtaardiger werden door de dressuur.
72

 De temmers lieten 

hun dieren niet vechten en we kunnen volgens mij deze vorm van dresseren vergelijken met 

het dresseren in het circus van vandaag. In Kreta werden stieren gebruikt voor het uitvoeren 

van acrobatische toeren met jongelingen. Deze sport werd in de eerste eeuw voor Christus ook 

in Rome geïntroduceerd. Het duurde echter niet lang voor dit vermaak uitgroeide tot de 

bloederige stierengevechten. We merken dus op dat de Egyptenaren en de Grieken erg 

eerbiedig met hun dieren omgingen. De Romeinen hadden echter een compleet andere 

houding ten opzichte van dieren en lieten de dieren vechten enkel voor het vertier van het 

volk. 

 

 

Afbeelding 2. Tekening van het Circus Maximus in Rome, circa 100 na Christus 

 

Het bekendste circus uit het Oude Rome is zonder twijfel het Circus Maximus.
73

 (Afbeelding 

2) Hier werden de befaamde wagenrennen gehouden. Naast deze wagenrennen met paarden 

werden er ook exotische dieren tentoongesteld en werden er bloederige wedstrijden gehouden 

tussen dieren onderling en tussen mens en dier.
74

 Het tentoonstellen van wilde dieren in het 

Oude Rome komt voort uit het ensceneren van jachttaferelen tijdens godsdienstige feesten. 
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Het Romeinse volk kende al spoedig een drang tot bloederige spektakels. Het theater vergleed 

steeds meer af naar vormen van weinig smakelijk amusement zoals gevechten tussen mens en 

dier. Deze gevechten werden later door de overheid gebruikt om het volk te bedaren en om 

opstanden te vermijden. De zogenaamde „brood en spelen‟ maakte een groot deel uit van het 

dagelijkse leven. De keizers en leiders van het Romeinse Rijk maakten gebruik van vermaak 

in het Circus voor hun eigen politieke doeleinden en om hun populariteit te vergroten. Vooral 

Julius Caesar staat bekend als een politicus van het Romeinse Rijk die publiekelijk vermaak 

in het Circus Maximus aanwendde om zijn geliefdheid te vergroten.
75

 Dit valt te verklaren 

omdat Caesar zijn positie wou behouden en verbeteren door de steun van de massa. Deze 

steun werd slechts verkregen indien er indruk werd gemaakt op de massa. Alle middelen 

waren dus welkom om het volk te verbazen. Julius Caesar liet het Circus rond 50 v. Christus 

verder uitbreiden. De renbaan van het Circus was na deze uitbreiding 600 meter lang een 225 

meter breed, wat zijn maximale grote was. Dagenlange feesten werden georganiseerd waarin 

paardenrennen, optochten en gevechten elkaar afwisselden. De wagenrennen waren een 

belangrijk onderdeel van de openbare feestdagen. Meestal werd er met een quadriga, een 

vierspan, gereden.
76

 Tijdens deze openbare feesten kwamen ook nummers aan bod die ons 

doen denken aan de moderne circusvoorstellingen. Bekwame ruiters zochten naar nieuwe 

manieren om de menigte te entertainen. Zo ontstonden de demonstraties van paardrijkunst; 

tijdens deze demonstraties werd op het paard gestaan terwijl het reed en werd van het ene 

paard naar het andere paard gesprongen. Olifanten en kamelen werden aan het publiek 

voorgesteld en deden kunstjes. Andere curiosa voor het volk waren de giraffen en de 

neushoorn. Het publiek genoot ervan wanneer een dier een onwaarschijnlijke daad verrichtte. 

Maar anders dan in het Oude Egypte werden de dieren niet naar Rome gebracht om enkel aan 

de nieuwsgierigheid van het volk voldoen. De dieren werden vaak geofferd tijdens gevechten. 

Bij het stichten van het Romeinse Keizerrijk (vanaf 27 voor Christus) werd het Circus 

Maximus grondig opgeknapt door Keizer Augustus.
77

 Het circus bestond uit oplopende 

zitplaatsen rondom een ellipsvormige renbaan en op het hoogtepunt van het Romeinse rijk 

konden ongeveer 150.000 toeschouwers in het circus plaatsnemen om de wedstrijden te 

aanschouwen. Het is in deze periode dat de menagerie van het Circus zich uitbreidde met 

steeds meer exotische dierensoorten uit Afrika aangebracht. Deze dieren werden makkelijker 

                                                 
75

 COTES, P., CROFT-COOKE, R., Circus: A world history, London, Paul Elek ltd., 1976, p.15. 
76

 FAVRO, D., The City is a Living Thing. In: The Art of Ancient Spectacle, Washington, Yale University Press, 

1999, p. 209.  
77

 FAVRO, D., The City is a Living Thing. In: The Art of Ancient Spectacle, Washington, Yale University Press, 

1999, p. 209. 



 33 

verkrijgbaar toen Rome een overheersende positie in Noord- Afrika verkreeg. In het 

uitbeelden van jachttaferelen werden leeuwen, olifanten en struisvogels ingezet.  

 

In 80 na Christus werd het Colosseum gebouwd in het centrum van Rome.
78

 Ondanks het 

prestige van het Colosseum bleef het Circus Maximus de geliefkoosde plek voor vertier van 

vele Romeinen. Het Circus was trouwens de enige plek waar zowel mannen als vrouwen 

gewoon naast elkaar konden plaatsnemen, iets wat in het Colosseum en de theaters zeker niet 

gebruikelijk was. Het Colosseum biedt ons vandaag wel een mooi voorbeeld van hoe 

circussen er vroeger moeten hebben uitgezien. Het is beter bewaard gebleven dan het Circus 

Maximus dat door verbouwingen en later ook branden bijna compleet vergaan is. Naast deze 

twee imposante amfitheaters telde Rome nog tal van andere circussen zoals het Circus van 

Maxentius, Circus Flaminius en het Circus van Nero. We moeten ons het circus van toen 

inbeelden met veel muziek, toeters en bellen. Het doet ons denken aan de luchtigheid en 

feestelijkheid van het circus dat we vandaag nog kennen. Het deed het volk even ontsnappen 

uit hun wereld en hun dagelijkse beslommeringen. 

 

 

2.2.2. Rondreizende artiesten in de Middeleeuwen 

 

Het is een misvatting dat met de val van het Romeinse Rijk in de vierde eeuw na Christus alle 

vormen van heidens vertier verdwenen.
79

 Zoals het ook een misvatting is dat er in de 

Middeleeuwen enkel liturgisch theater was in West Europa. De populaire circusvoorstellingen 

van het Circus Maximus transformeerden zich om te kunnen overleven in een sterk 

veranderende samenleving. Het is wel zo dat we moeten wachten tot de 18
e
 eeuw voordat het 

circus opnieuw volledig herleeft en de grandeur bezit die het ten tijde van het Oude Rome 

bezat. Maar ook als we het Circus Maximus beschouwen als de voorloper van het moderne 

circus van Astley, blijft het moeilijk om een gat van veertien eeuwen te vullen waarin er geen 

circus plaatsvond (noch in de oude, noch in de moderne zin van het woord).
80

 De grote 

groepen artiesten ontbonden zich en de performances veranderden mee. Toch zijn er linken te 

vinden tussen de twee tijdperken van het circus. Het feit dat de meeste kunstenmakers in de 
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middeleeuwen uit het gebied van de Middellandse zee kwamen kan als bewijs dienen om te 

beweren dat de kunsten van het Circus Maximus steeds door beoefend zijn geweest.
81

 Het 

toont aan dat de circuskunsten vanuit Italië en omstreken zich verspreidden in Europa.  

 

Met het verdwijnen van het Romeinse Rijk hadden de acrobaten, grappenmakers, 

dierentemmers, jongleurs, mimespelers en springers geen vast centrum meer voor het 

beoefenen van hun kunsten. Zij trokken door Europa rond op zoek naar wat geld. Ze voegden 

zich soms bij kermissen of traden op straat op.
82

 Hun optredens werden niet meer door een 

grote massa aangemoedigd en dit is ongetwijfeld een zeer moeilijke periode geweest voor 

deze artiesten. We weten op grond van manuscripten dat de vermaaksartiesten alleen 

rondzwierven of in kleine groepjes.
83

 Zij droegen de vaardigheden en trucjes over die hen 

waren nagelaten door eerdere generaties. In de Middeleeuwen merken we ook een groeiende 

belangstelling voor de zogenaamde “freaks”. Dit waren meestal reuzen of dwergen die zich 

tegen betaling vertoonden.
84

 Dit was vaak de enige manier voor deze mensen om geld te 

verdienen gezien ze uit de maatschappij werden verstoten. 

 

Het grootste verschil met de spectaculaire optredens in het voormalige Circus Maximus is 

ongetwijfeld dat er geen wagenrennen meer waren voor het gewone volk. De races met 

paarden en ook de voltage of paardrijdacrobatiek werd een aangelegenheid voor de elite. De 

nederige vermaaksartiest die rondzwierf was dus het overblijfsel van de eens zo prestigieuze 

circusartiesten. Van de dierenshows bleef niet veel meer over dan een temmer die met een 

beer of een aapje rondtrok en deze kunstjes liet uitvoeren voor het publiek. We zien dat de 

middeleeuwse komedianten een narrenpak dragen dat erg lijkt op het pak van de Romeinse 

narren. (Afbeelding 3) In de figuur van de nar zien we dus een rechtstreekse invloed van de 

Romeinse periode. De middeleeuwse narren werden het vaakst van alle artiesten op het hof 

ontvangen om de koning te amuseren. De nar had ook een betere positie dan de andere 

kunstenmakers doordat hij vaak in de gunst van de koning stond. Ook de koorddansers 

hielden zich strikt aan de overlevering van de koorddansers in het Oude Rome.
85

 

Koorddansers waren graag geziene gasten op kermissen. Op het koord werden acrobatische 
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toeren gedaan en gejongleerd. Dit zorgde bijna steevast voor een grote publieke opkomst waar 

andere straatartiesten dan ook een graantje van meepikten. 

 

 

Afbeelding 3. Tekening van middeleeuwse komedianten in narrenpak dat lijkt op het 

pak van de Romeinse hofnarren, circa 1340 

 

De eenzame kunstenmaker uit de Middeleeuwen groeide met de jaren uit tot bezitter van 

enkele wagons en trok mee met kermissen. Het is hier dat foorkramers en circuslui een eerste 

aanzet nemen tot een jarenlange samenwerking.  

 

Het is ook in de Middeleeuwen dat de acrobaten hun naam van criminelen verwierven. Vaak 

hadden zij te weinig geld om in hun onderhoud te voorzien. Ze waren verplicht te roven om te 

overleven. Ook de kerkvaders veroordeelden deze artiesten aangezien het christenen verboden 

was heidense theatervoorstellingen bij te wonen of eraan mee te doen.
86

  Met het intreden van 

het christendom werden de heidense artiesten gezien als gevaarlijke duivels. Circusartiesten 

moesten nog lang met die blaam leven. Zelfs wanneer we er vandaag de stadsarchieven op na 

trekken zien we dat de steden veel boetes en processen aan circussen en circusartiesten 

gaven.
87

 Zij kregen ondermeer veel boetes omdat ze door de ordehandhavers nauw in het oog 

werden gehouden. Er heerste vanaf de Middeleeuwen een grotere onverdraagzaamheid 

tegenover circusartiesten. Daar waar zij in het Romeinse Rijk als buitengewoon creatieve en 

bekwame artiesten werden beschouwd moesten zij in de Middeleeuwen met een besmeurd 

blazoen leven.  
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2.2.3. De commedia dell’arte. Waar de clownerie hoogtij viert 

 

De commedia dell‟arte is een komische spelvorm die in de 16
e
 eeuw in Italië ontstond. Het is 

een geïmproviseerd volkstheater gebracht door professionele acteurs die zich in een bepaalde 

typering hebben gespecialiseerd.
88

 Er werd vaak gebruik gemaakt van maskers om de 

verschillende, steeds terugkerende personages aan te duiden. Om hun vak goed te kunnen 

uitoefenen moesten de acteurs een groot aantal grappen, stijlfiguren, antwoorden, tirades en 

dialogen vanbuiten kennen.
89

 Vaak speelde een acteur jaren aan een stuk dezelfde figuur 

zodat de acteur bijna één werd met zijn personage. De figuren zijn conventionele, typische 

karakters zoals de rijke maar gierige koopman Pantalone en het gewiekste kamermeisje 

Colombina. Andere figuren zijn onder andere de verliefden (gli innamorati), de oude mannen 

(i vecchi) en de Capitano. De commedia dell‟arte staat vooral bekend om zijn improvisaties in 

het spel. Het verhaal was slechts een rode draad waarrond spelimprovisaties werden 

opgehangen. Het improviseren werd daardoor een vak ( un‟arte in het Italiaans). Een ander 

kenmerk van de commedia dell‟arte is dat het rondtrekkende gezelschappen betrof. Net zoals 

de middeleeuwse speelman trokken zij gans Europa rond en dit verklaart natuurlijk ook hun 

grote invloed. 

 

Over de herkomst van dit typentoneel is weinig met zekerheid geweten maar één van de 

invloeden van de commedia dell‟arte is de Atellaanse Komedie uit de eerste eeuwen na 

Christus.
90

 Deze Atellaanse Komedie is soort korte, boertige klucht. Het waren 

geïmproviseerde stukken met vier vaste types waaronder de Maccus of gek. Deze had 

kenmerkend een erg grote neus. Bij de neergang van het Romeinse Rijk en de opkomst van 

het christendom verdween deze theatervorm. Maar in de Renaissance ontstond een vorm die 

veel weg had van de Atellaanse Komedie: de commedia dell‟arte. De figuur van de maccus 

herrees in Pulcinella, die aan de basis lag van het poppentheater.  
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Erg belangrijk voor het latere circus zijn de Zanni, dit zijn komische knechten. Zij voeren 

veelal grappen uit die los staan van de verhaallijn.
91

 (Afbeelding 4) Meestal traden zij op in 

duo en zij vormen de ziel van de voorstelling. Hun standaardgrappen worden “lazzi” genoemd 

maar daarnaast maken zij ook gebruik van langere grappen die “burle” worden genoemd.
92

 

Deze burle zijn vaak opgebouwd rond een poets. De humor van de commedia dell‟arte en in 

het bijzonder van de Zanni is in hoge mate visueel. De Zanni waren dan ook goed fysiek 

getrainde acteurs en haalden acrobatische toeren uit tijdens hun optreden.  

 

 

Het aandeel van de Zanni in de commedia groeide met de jaren. In 1628 schreef de Italiaan 

Cecchini een handleiding voor acteurs. Daarin onderscheid hij een eerste en een tweede 

knecht.
93

 De eerste knecht is slim en gevat terwijl de tweede eerder dom en traag is. Het is de 

taak van de eerste knecht om het plot in de gaten te houden en om een nieuwe intrige te 

ontwikkelen. De tweede knecht springt vooral in het oog door zijn onhandigheid en 

dwaasheid. Hieruit ontstaan misverstanden die tot hilarische situaties kunnen leiden. Cecchini 

meldt dat de rol van de knecht, ook de domme, een smaakvolle, interessante rol kan opleveren 

als die tenminste goed wordt gebracht.  

 

 

De Zanni zijn ouder dan de commedia dell‟arte.
94

 In het begin van de 16
e
 eeuw ontstonden de 

facchini (sjouwers), dit waren gevluchte zuiderlingen (Bergamasken) die vooral in Venetië 

een deel van het stadsbeeld vormden en er op de meest uiteenlopende manieren naar een 

inkomen zochten. Ze werden er algauw Zanni genoemd wat een verbastering is van Gianni of 

Jan. Deze werkers stonden dus model voor de komische knechten. De Zanni hadden ook een 

typische kostuum, een wit slobberpak. Naast dit pak kwam later ook een kleurig geruit 

aansluitend pak, dit werd in de 17
e
 eeuw het kenmerk van Arlecchino. 
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Afbeelding 4. Schilderij van twee Zanni, circa 1680, gebaseerd op een gravure van 

Callot 

 

 

De Zanni en hun grappenmakerij doen ons denken aan de zwarte en de witte clown van het 

circus. De witte clown is traditioneel de slimme terwijl de zwarte een dommerd is. Samen 

hebben zij een interactie die met die van de Zanni te vergelijken is. Wie kent er niet het 

gooien met de slagroomtaarten of het slapstickachtig geklungel van twee clowns? Vroeg in de 

Renaissance hadden zij dus al een voorloper. Omstreeks 1700 geraakt de commedia in verval 

door concurrentie van het melodrama en het Franse toneel, maar de figuren bleven tot op de 

dag van vandaag doorleven in het poppenspel, de pantomime en in het circus.  
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2.3. De heropbloei van het circus met Astley 

 

Paarden vormen een essentieel kenmerk van het circus. Al in de 17
e
 eeuw zien we dat vele 

steden beschikken over enkele maneges voor dressuur van paarden.
95

 Deze werden bijna 

uitsluitend door de elite bezocht. Rondreizende ruitergezelschappen kwamen in die tijd naar 

de rijscholen om hun kunsten te tonen. Hoewel hier enkel paardennummers werden 

gedemonstreerd, en geen acrobatie of clownerie, kunnen we deze rondreizende 

ruitergezelschappen toch zien als voorlopers van het circus. De stichter van het moderne 

circus Astley begon zijn showcarrière ook met ruiterdemonstraties. 

 

Philip Astley (°1742- 1814) is een belangrijke naam die in elke circusgeschiedenis voorkomt. 

Hij is het die in het 18
e
eeuwse Engeland voor een spectaculair paardenspel zorgde dat 

uitgroeide tot het moderne circus. Hij was al op jonge leeftijd een bekwame ruiter en een 

acrobaat op het paard.
96

 Hij voegde zich bij het leger en kreeg er de taak ruiters te vormen en 

paarden te dresseren. Nadat Astley in 1766 het leger verliet als sergeant-majoor richtte hij in 

Londen een ruiterschool op voor de elite.
97

 Samen met zijn vrouw, die ook een getalenteerde 

paardrijdster was, trad hij er op. In 1768 grepen de eerste demonstraties plaats in openlucht.
 98

 

Het was een enorm succes maar hij ontliep veel geld doordat de ruimte niet was afgespannen 

en veel mensen voor de geldomhaling al naar huis waren. Ook werd de voltige (komische 

ruiterscènes) eentonig voor het publiek. Dus spande Astley de ruimte af en liet het publiek 

toekijken tegen betaling. De paardennummers werden toen afgewisseld door grappenmakers 

en acrobaten om meer variatie in het programma te brengen. Met tijd kwamen ook jongleurs, 

koorddansers en zelfs dierentemmers aan de bak. We kunnen hier dus al spreken van een 

openluchtcircus alleen werd de term circus toen nog niet gebruikt. Daarvoor is het wachten op 

Charles Hughes want die zal de naam circus opnieuw in voege brengen. Een tijdlang werkte 

Hughes nauw samen met Astley, van wie hij de knepen van het vak leerde, maar na een breuk 

richtte Hughes zijn eigen rijschool op onder de naam „Royal Circus‟. 
99

 De benaming circus 

werd op deze manier opnieuw geïntroduceerd in het amusementsleven. 
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Inmiddels droomde Astley van een overdekt circus zodat de voorstellingen ook konden 

plaatsvinden wanneer het regende of donker was. Die droom kwam gauw in vervulling met 

zijn “Amfitheatre Riding House”, een vast, ellipsvormig gebouw dat werd gebruikt voor zijn 

circusvoorstellingen. De volgende stap zou zijn met zijn gezelschap in Europa gaan 

rondtoeren. Daar kende hij een groot succes en in 1782 liet hij in Parijs een eerste Frans 

circusgebouw oprichten.
100

    

 

Toen Astley in 1814 stierf werd de circustraditie verder gezet door Hughes. De invloed van 

Astley op het moderne circus is erg groot geweest. Hij is het die na eeuwen opnieuw die 

aantrekkelijke mix van acrobatie, dieren en clownerie aanbod voor een groot publiek. Hij 

bracht deze combinatie ook overzees op het vasteland. Het circus in Europa was terug een 

feit. 
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2.4. De verspreiding van het circus
101

 

 

Vanuit Engeland spreidde het circus zich uit over het Westerse vasteland. Het circus was in 

het begin dan ook een typische westers fenomeen. Na Engeland was het Frankrijk dat 

bezweek voor de charmes van het circus. Astley stichtte er het eerste circus en stelde Antonio 

Franconi aan als mededirecteur. Franconi was een Italiaan die als dierentemmer werkte in 

Frankrijk. In 1807 richtten de zonen van Franconi, Henri en Laurent, hun eigen circus op en 

ze stonden daarmee aan de basis van een erg bloeiende onderneming. De familie Franconi 

was erg belangrijk voor het circus in Frankrijk en ze worden terecht de vaders van het Franse 

circus genoemd.  

 

In Duitsland is vooral „Zirkus Renz‟ een belangrijke speler. In 1860 breidde het circus uit met 

vestigingen in Breslau, Wenen, Hamburg en Berlijn. Het circus is vandaag nog steeds erg 

geliefd in Duitsland. Ook in Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Polen kende het circus een 

groot succes. Om nog maar te zwijgen over Rusland. In Nederland werd het circus vele jaren 

geboycot door de calvinisten. Maar in 1887 werd in Amsterdam het „Circus Carré‟ geopend 

en was ook Nederland klaar om door het circus betoverd te worden. We kunnen Astley, 

Franconi en Renz zien als de grondleggers van de Europese circusdynastie. In deze dynastie 

zien we dat leden vaak trouwen met andere circusartiesten, het was immers ongebruikelijk om 

buiten de circuswereld een partner te vinden.
102

 De verdere geschiedenis van het Europese 

circus is bijgevolg een spinnenweb van onderlinge relaties tussen de grote circusfamilies. In 

de circuswereld geldt de divisie tussen circusdynastieën (aangeboren circuslid) en 

aangenomen circusleden (die niet in het circus geboren zijn). Een aangenomen lid moet over 

veel talent en doorzettingsvermogen beschikken om te worden aanvaard in het circus. 

 

In de Verenigde Staten duurde het tot midden 19
e
 eeuw voordat het circus er tot bloei kwam. 

Maar eens het circus daar ontdekt was, was the sky the limit. „Circus Buffalo Bill‟ en 

„Barnum and Bailey‟ waren de bekendste circussen. Buffalo Bill (zijn echte naam was 

William Cody) was een cowboy die bizons doodde en daar later een showbizz carrière aan 
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koppelde. Er werden tijdens zijn circusvoorstellingen taferelen uit het wilde westen uitgebeeld 

en hij oogstte een groot succes waardoor zijn circus ook in Europa kwam toeren.  

 

„Barnum and Bailey‟ bestond eerst onder de naam „Barnum Circus‟. In 1873 kwam het circus 

met een primeur, er werden twee arena‟s geplaatst in één circus. Niet lang hierna kon Barnum 

zijn belangrijkste concurrent Bailey overtuigen om samen in zee te gaan en het 

circusgezelschap „Barnum and Bailey‟ was hiermee geboren. Hun slogan “the greatest show 

on earth” mag je letterlijk nemen. In 1906 stak het circus de grote plas over en werd er een 

grote toer door Europa gemaakt. Het circus had toen al drie pistes en maakte een grote indruk 

op de Europeanen. Ook de rariteitenverzameling met dwergen, een meermin en een siamese 

tweeling, was een publiekstrekker en beantwoorde aan de sensatiezucht van de bezoekers. Na 

de dood van P.T. Barnum werd het circus verkocht aan Ringling Brothers waarna het de naam 

kreeg: „Ringling brothers and Barnum and Bailey circus‟ waaronder het vandaag nog steeds 

bestaat.  

 

Tegen het eind van de 19
e
 eeuw kent het circus zijn algemene gloriedagen over heel Europa 

en Amerika. Het circus is dan één van de meest gewaardeerde vormen van vermaak. Dat is 

vooral te danken aan de combinatie van dieren, exotisme, uitzonderlijke acts en humor. Het 

circus is ook de plaats bij uitstek om vernieuwingen in technologie en wetenschap aan het 

volk te tonen. Zo werden elektrische verlichting en filmvoorstellingen voor het eerst in het 

circus tentoongespreid. Maar met het overheersen van technologie in onze maatschappij 

verzwakte de positie van het circus. Het circus was niet langer het beste medium om 

nieuwigheden te tonen. In de jaren ‟50 raakt het circus in een impasse en het heeft sinds zijn 

oorspronkelijke populariteit niet meer kunnen herwinnen. In het laatste decennium van de 

twintigste eeuw hebben een aantal circussen, onder invloed van het populaire „Cirque du 

Soleil‟ uit Canada, de overstap gemaakt naar circustheater waarin acrobatie gecombineerd 

wordt met muziek en dans rond een verhaallijn. 

  

 

 

 

 

 

 



 43 

Hoofdstuk 3: Het circus te Gent 

 

Gent is de circusstad van Vlaanderen bij uitstek. Veel circusfamilies zijn Gentenaren en de 

stad kent een bloeiende circusgeschiedenis.
 103

 We zagen eerder al dat kunstenmakers, lang 

voor er sprake was van een echte circusinstelling, van stad tot stad rondtrokken om hun 

kunsten aan de man te brengen. Ook de paardenspektakels, die in Gent rond 1800 zeer 

populair werden, staan mee aan de wieg van het ontstaan van het circus in Gent.  

 

Het hoogtepunt van het Gentse circusleven begon op het einde van de 19
e
 eeuw en duurde tot 

net voor de Eerste Wereldoorlog. Op dat moment beschikte de stad over maar liefst twee 

vaste circusgebouwen: de hippodroom De Drie Sleutels  in de St.-Amandsstraat en het 

Nouveau Cirque gelegen op de kruising van de St.-Pietersnieuwstraat, de Lammerstraat, de 

Korianderstraat en de Platteberg. Een tijdelijk, derde circus vond plaats op het St. Pietersplein 

tijdens de foorperiode.
104

 Tijdens de Halfvastenfoor bevonden er zich dus maar liefst drie 

circussen in één stad, wat toen zeer uitzonderlijk was.  

Gent is van in het begin al een circusminnende stad geweest. De stad kreeg daarom geregeld 

bezoek van bekende circussen, zoals het „Barnum and Bailey‟ circus uit Amerika, en van 

beroemde artiesten die de wereld rondreisden. De stad Gent bood veel mogelijkheden voor 

circussen. Zo stond het grote St.-Pietersplein elk jaar ter beschikken van verschillende 

circussen en beschikte de stad over twee vaste circusgebouwen. Het stadsbestuur moedigde 

met deze initiatieven het circus aan. Door deze mogelijkheden lag het niveau van de 

voorstellingen zeer hoog. Er was een voortdurende concurrentiestrijd aan de gang wat de 

kwaliteit alleen ten goede kwam. Ze streefden er allemaal naar om de publieksfavoriet te zijn. 

 

Met al deze kansen voor handen was Gent voor artiesten een ideale stad om te werken. Gent 

had veel kermisartiesten en circusartiesten onder zijn bevolking en anderen overwinterden in 

Gent omdat hier de eerste foor van het jaar plaatsvond, de beruchte Halfvastenfoor. Tot in 

1962 ging de Gentse kermis gepaard met het bezoek van een circus aan de stad. Daarna gaf de 

stad toestemming om tweemaal per jaar een circus te ontvangen op het St.-Pietersplein, buiten 

de kermisperiode. 
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3.1. De Halfvastenfoor 

 

Het circus en de foor waren vroeger sterk met elkaar verbonden. In de begindagen van het 

circus konden de burgers er ‟s morgens rijlessen volgen en ‟s avonds voorstellingen bijwonen. 

Het circus in Gent komt voort uit de lange traditie van de Halfvastenfoor. De Halfvastenfoor 

was de eerste foor van het jaar. In de Middeleeuwen vond deze foor plaats in en rond het 

Groot Vleeshuis.
105

 In de vastenperiode was het immers verboden om vlees te eten of te 

verkopen en was het pand ongebruikt. Bij aanvang bestond de foor uit koopliedenkaravanen 

die de stad kwamen bevoorraden. Met deze kooplieden kwamen “artiesten” meegereisd die 

hoopten in de steden wat geld te kunnen verdienen. Onder hen ook kwakzalvers met drankjes, 

toverpenningen en kruiden, waarzeggers, liedjeszangers, straatpoëten, dierentemmers, 

vuurspuwers, goochelaars, de zogenaamde wonderen der natuur, koorddansers, krachtpatsers, 

worstelaars en andere acrobaten.
106

 Zij vormden eerst geen groep en leefden ieder voor zich. 

Met de tijd zouden zij echter grotendeels verdwijnen of worden opgenomen in de 

circusorganisatie die volledig los kwam te staan van het kermis- en foorgebeuren. 

 

In 1769 besliste de stad om de foor in het stadhuis en omgeving te huisvesten. Toen in 1798 

het Recolletenklooster werd afgebroken, ontstond er op het gelijknamige plein een plaats waar 

de forains hun kramen konden opslaan.
107

 Na de heraanleg van het St.-Pietersplein in 1842 

kreeg de Halfvastenfoor daar zijn definitieve plek. In 1895 werd voor het eerst te Gent een 

Winterfoor gevierd waardoor de winteroverbrugging voor de forains en kunstenmakers lichter 

viel.
108

 Deze winterfoor verloor met de jaren echter aan belangstelling en bloedde omstreeks 

1956 dood.  

 

Rond 1800 waren de spektakels een vast onderdeel van de Halfvastenfoor. De vraag naar 

vermaak was dan ook zeer groot. Zo waren er koorddansers, jongleurs en acrobaten die hun 

kunsten aan de mensen tentoonspreiden op straten en pleinen, in tijdelijke barakken of in 

zalen van vaste gebouwen zoals ‟t Ganxken (Mageleinstraat) en het St.-Jorishof 

(Botermarkt).
109
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Het groter aandeel van het “recreatieve” in de Halfvastenfoor valt te verklaren door de 

toename van de “kleine” middenstand.
110

 Deze bevolkingslaag vormde een aantrekkelijk 

cliënteel van de kermisattracties en circusspektakels, gezien de attracties voor de arbeider in 

het begin van de 19
e
 eeuw te duur waren. In de tweede helft van de 19

e
 eeuw verbeterden ook 

de leefomstandigheden van de arbeider en kent de amusementsfoor een ontwikkeling.
111

 De 

foor wordt nu een belangrijk evenement in het dagelijkse leven van alle lagen van de 

bevolking. Door de grotere koopkracht van de bevolking was er een stijgende vraag naar 

producten die niet meer alleen door de foren kon worden beantwoord. Daardoor moesten de 

handelaars zich vestigen in winkels. Zodoende konden de producten het hele jaar door worden 

aangeboden aan de bevolking. De foren werden dus minder bezocht om waren te kopen en 

des te meer om zich te vermaken en even verstrooiing te zoeken.  
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3.2. De aanloop naar de Nouveau Cirque te Gent
112

 

 

3.2.1. De voorlopers van het Nouveau Cirque 

 

In 1688 wenste het stadsbestuur een rijbaan in de stad op te richten om paarden te dresseren 

en rijles te geven aan de edelen. Dit gebouw stond op de Kouter. Helaas kende de rijbaan niet 

het verwachtte succes. Er werd beslist de rijbaan om te bouwen tot „salle de spectacle‟. Hier 

werden rondreizende komedietroepen ontvangen en het gebouw kreeg de naam 

„Comedieplaetse‟. De spektakelzaal was een kort leven beschoren omdat het in 1715 

afbrandde. Twee jaar later werd een houten theater getimmerd op de Kouter door een groep 

Italiaanse acteurs en koorddansers maar deze zaal werd al na twee maanden weer afgebroken. 

In Gent zouden veel van dergelijke tijdelijke constructies opgetrokken worden. Tot de Eerste 

Wereldoorlog werden jaarlijks houten constructies opgetrokken om plaats te bieden aan 

circussen. Dit waren weinig prestigieuze gebouwen in elkaar getimmerd met planken en 

panelen. Het dak was met teerpapier afgedekt. Vaak werden deze constructies dan door de 

aannemers verhuurd aan circusdirecteurs. Na afloop van een voorstellingsreeks werden de 

gebouwen weer afgebroken. Men mag van een wonder spreken dat geen enkel staketsel ooit 

afbrandde of instortte want met de veiligheid nam men het niet zo nauw.  

 

 

Philip Astley was niet alleen de oprichter van het moderne circus, hij was ook de man die 

gezien wordt als de eerste om een volwaardig circusspektakel naar België te brengen in 1787 

met een voorstellingenreeks in Brussel. In 1779 was er in Gent echter al een demonstratie van 

ruitervaardigheden door „Manège de M. Parker et sa Pupille‟. (Afbeelding 5) Deze 

voorstelling is een voorloper van het circus. Tijdens de voorstelling werden vijftig 

verschillende houdingen op een rijdend paard uitgevoerd. In 1789 kwam Benoit-Gueres met 

zijn gezelschap naar Gent. De voorstellingen werd gebracht door acrobaten- paardrijders en 

kende een groot succes. Het gezelschap verbleef een maand in de stad.  
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Afbeelding 5. Affiche Manège M. Parker et sa Pupille in Gent. 1779 

 

 

Vanaf 1800 is de rijkunst pas echt populair en kunnen de gegoede burgers rijlessen volgen in 

de pas geopende rijschool van Hochstein. Het is in deze periode dat ook dat het Franse circus 

van Franconi de stad Gent een bezoek brengt met hun circus. Deze voorstelling vond plaats in 

het Grand Théâtre, de schouwburg van de stad.
113

    

 

Het foorjaar van 1805 bracht Jacques Tourniaire, een ex-leerling van zowel Astely als 

Franconi, naar Gent. Met zijn gezelschap bracht hij renbaanvoorstellingen in het voormalige 

Jezuïtenklooster (Volderstraat). Tourniaire had in het pand een renbaan aangelegd die „salle 

du cercle‟ werd gedoopt. De affiches meldden dat de zaal met petroleumlampen zou worden 

verlicht. De zaal was goed verwarmd en daarenboven versierd op „Parijse wijze‟ dit is met 

sierlijke lampen en versieringen. Het jaar 1805 kende een drukke foorperiode want er waren 

ook nog twee menagerieën aanwezig te Gent. In een houten loge kon men in de menagerieën 

wilde dieren aanschouwen zoals leeuwen, tijgers en zelfs een „witte‟ beer. 

 

Met de jaren zien we dat de meeste menagerieën, komedietroepen en koorddansgroepen 

worden opgenomen door de circussen. Het circus evolueert dus in Gent, van 

paardenspektakels tot een volwaardig modern circus. Vanaf 1818 bezochten circussen op 

regelmatige basis de stad. Bijna jaarlijks kon men genieten van een circusspektakel en dit op 
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of in de buurt van het Recolletenplein dat van 1818 tot 1835 dienst deed als foor- en 

circusplein.  

 

De laatste jaren dat de Halfvastenfoor op het Recolletenplein was opgesteld in 1834 en 1835 

was er geen circusbarak op het plein aanwezig. En ook in de daaropvolgende jaren, toen de 

foor naar de Kouter verhuisde, was er geen circus op de foor. Wel werden er circussen 

ontvangen in de Stedelijke Rijschool aan de Lindelei. Deze rijschool werd in 1821 opgericht 

en rijke Gentenaren konden er tot 1860 rijles volgen. Maar daarnaast deed het gebouw vanaf 

1835 ook dienst om circussen te ontvangen.
114

 Vanaf 1842 werden ook op het St.-Pietersplein 

circussen ontvangen en dit tot 1962. Vaak stonden er zelfs meer dan 1 circus op de site. Elk 

jaar werd een houten constructie opgetrokken om onderdak te bieden aan het circus. Maar nog 

steeds werden ook zalen afgehuurd door circusuitbaters om in op te treden. Dit ligt aan de 

basis van het bouwen van de vaste circussengebouwen. In 1879 werd een vast, houten 

circusgebouw opgericht, De Drie Sleutels, in de St.-Amandsstraat. Dit is de voorloper van het 

stenen circusgebouw dat aan het einde van de 19
e
 werd opgetrokken; het Nouveau Cirque. Tot 

1900 kende De Drie Sleutels een succesvolle periode waarin het elk jaar onderdak bood aan 

minimum één circus. In 1914 deed het gebouw voor de laatste keer dienst, het was dan al 

jaren in verval. In 1915 werd heb gebouw ten slotte gesloopt en werd het Nouveau Cirque het 

enige circusgebouw van de stad. 

 

Door de jaren bezochten veel circussen en circusartiesten Gent . Het zou ons te ver leiden ze 

hier allemaal op te noemen. Toch is er één persoon in het bijzonder waaraan het circus te Gent 

veel verschuldigd is: François Erasmus. 
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3.2.2. Blondin, het succesverhaal van een Gentenaar 

 

De Gentenaar François Erasmus ( °1775-1847), bijgenaamd Blondin, naar de kleur van zijn 

haar, speelde in het begin van de 19
e
 eeuw een belangrijke rol als circusuitbater. Hij mag dan 

ook niet ontbreken in deze circusgeschiedenis van Gent. 

 

Over de jeugdjaren van Erasmus is weinig geweten, maar hij moet reeds vroeg meegetrokken 

zijn met een reizend gezelschap waar hij zich ontwikkelde tot een bekwaam springer en 

kunstrijder. We vinden zijn naam een eerste maal terug in Brussel in 1800 waar hij met zijn 

„spectacle extra-ordinaire‟ optrad in de Muntschouwburg. Drie jaar later was Blondin de grote 

ster bij het paardenspel van Kinsbergen in Amsterdam. Het is wachten tot 1810 voordat 

Blondin in zijn geboortestad actief wordt. In dat jaar verzorgde hij acht vertoningen met zijn 

stuntgroep van acrobaten, springers en kunstrijders.  

Vanaf 1815 bezocht hij de foren met zijn eigen „Cirque Olympique‟. Deze 

renbaanonderneming is het allereerste circus van België. Wanneer het circus van Blodin in 

1817 de foor aandoet, laat het een barak van maar liefst 22 meter bouwen. Dit was een voor 

die tijd ongeziene constructie. Het circus bezocht verschillende steden in België, Nederland, 

Zwitserland, Frankrijk en Duitsland. Het programma bestond naast „voltige‟ ook uit 

pantomimes. Zijn begaafdste kunstruiter was de Engelsman Andrew Ducrow, zoon van een 

Bruggeling. Ducrow was de belangrijkste kunstrijder van zijn tijd. 

 

Het volledige gezelschap bestond in 1818 uit 22 artiesten en 20 paarden. Later groeide het 

circus uit tot 48 paarden en werd ook de bouw groter. Hoewel het „Cirque Olympique‟ zich 

waagde aan een menagerie werd deze reizende dierentuin een onderneming van korte duur. 

De dieren hadden veel zorg nodig en waren verlieslatend voor het circus. Na verloop waren 

paarden de enige dieren die meereisden met het gezelschap. 

 

Vanaf 1824 kreeg Blondin af te rekenen met concurrentie in Gent. Er stonden voor het eerst 

op eenzelfde plein twee tijdelijke circussen, en beide droegen de naam “Cirque Olympique”. 

Het circus van Blondin deed in 1824 na enkele jaren van afwezigheid opnieuw Gent aan. 

Maar ook het „Cirque Olymique‟ van circuseigenaar Avrillon had een onderkomen laten 

optrekken op het Recollettenplein. Blondin berichtte de pers dat enkel zijn circus aan de 

verwachtingen van het publiek kon voldoen en hij deed dit naar eigen zeggen om 

ontgoocheling en verwarring te voorkomen. Waarop natuurlijk repliek kwam van Avrillon. 
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Toch kende Blondin het grootste succes in zijn geboortestad. Hij was dan ook directeur van 

een solide onderneming met een afwisselende show. 

 

Blondin kwam terug naar de Halfvastenfoor van 1828, 1830 en in 1840 trad hij voor een 

laatste keer op in de Rijschool aan de Lindelei. In 1843 trok Blondin zich terug uit het 

circusleven. Het is opmerkelijk dat deze prominente figuur van de circuswereld en de stad 

Gent in de vergetelheid verdwenen is. Dit is misschien omdat zijn circus geen opvolgers had 

en dus met Blondin eindigde. Toch werd de naam Blondin door een aantal circusartiesten 

overgenomen (zoals door de koordloper Gravelet), maar de oorsprong van de naam scheen 

niemand te weten.  
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3.3. Nouveau Cirque 

 

“ La construction de ce bel établissement répond à un véritable besoin 

et sera un bienfait pour la ville. L‟entrée de la ville y gagnera, 

 dans la rue de l‟Agneau, une façade monumentale du plus bel aspect.”
115

 

 

3.3.1. De geschiedenis van het gebouw 

 

Op 14 juli 1853 werd in Gent een ruitersmaatschappij, Cercle Equestre, opgericht. Deze 

vereniging vestigde zich in de renbaan Visser.
116

 De jaarlijkse gala-avond van de Ruiterskring 

vond de eerste jaren plaats in een tijdelijke houtbouw. Toen in 1789 het houten gebouw van 

De Drie Sleutels werd opgericht, huurde de vereniging dit pand af voor hun festiviteiten.
117

 

De hippodroom bleek echter gauw niet ruim genoeg en de infrastructuur voldeed niet aan de 

wensen. Het idee ontstond bij de ruitervereniging om zelf een zaal op te richten.  

 

 

In 1893 werd de opdracht aan architect Emile De Weerdt gegeven om een circusgebouw te 

ontwerpen.
118

 Dit gebouw moest het “Cercle Equestre” voorzien van een ruimte voor 

trainingen en opvoeringen met hun paarden. Het complex was gelegen tussen de Sint-

Pietersnieuwstraat, de Lammerstraat en de Kleine Huidevetterstraat. Op dit terrein bevond 

zich de fabriek van M. Dekerkhove, tot deze in 1887 afbrandde.
119

 Gezien deze lap grond niet 

volledig op dezelfde hoogte ligt, werd van de nood een deugd gemaakt en werden de 

paardenstallen in twee verdiepingen gebouwd. Tevens waren er twee ingangen voorzien, een 

langs de Sint-Pietersnieuwstraat voor de rijkere burgers en een in de Lammerstraat voor de 

burgers van de tweede en derde rang.
120

 Het dak van het gebouw was een indrukwekkende 

ijzeren koepel van ongeveer 40 meter doorsnede. (Afbeelding 6) Na slechts vijf maanden van 

werkzaamheden werd op 21 februari 1895 het Nouveau Cirque ingehuldigd.
121

 Architecten 

d‟Aoust, De Weerdt en Guillemijn leverden een waar huzarenstuk af.  
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Afbeelding 6. Foto van de bouw van het Nouveau Cirque. 1894 

 

„Circus Ed Wulf‟ was het eerste circus dat een voorstelling mocht brengen in de piste. Op 

zondag 10 maart 1895 vond een galavoorstelling plaats. Over de inrichting van de renbaan en 

de voorstelling was alleen lof te horen. Na enkele weken werd het programma vernieuwd. Het 

was een onverhoopt succes en het circus kon wekenlang op een volle zaal rekenen. 

 

 

Twee artikels uit het dagblad “Flandre Libèrale” schetsen een goed beeld hoe het circus er 

moet hebben uitgezien.
122

 Het complex bestond uit een renbaan met toneel dat kon 

omgetoverd worden tot een grote feestzaal en een manege. De stallen boden aan meer dan 100 

paarden plaats die allemaal door middel van een lichte helling zowel de manege als de zaal 

konden bereiken. Er waren 41 loges voor vier personen en drie voor zes personen, daarnaast 

waren er 750 plaatsen eerste rang ter beschikking. Niet minder dan 25.000 zitplaatsen werden 

voorzien voor toeschouwers van de tweede en derde rang. De zaal werd elektrisch verlicht, 

met behulp van een grote dynamo, en wordt als feeëriek beschreven.  

Er waren vijf ladders voorzien om mensen te evacueren bij brandgevaar.  
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Verder lezen we ook:  

 

“Le Cirque- Il sera établi entre la rue de l‟Agneau et la  rue Neuve St-Pierre, au niveau de la 

rue de l‟Agneau. Il aura deux entrées principales, celle de la rue Neuve St-Pierre qui a quatre 

mètres de largeur, destinée au public qui occupera les loges, les stalles et les places de 

premier rang ; et celle de la rue de l‟Agneau, de 3.50 mètres de largeur, destinée au public du 

2
e
 et du 3

e
 rang. (…) 

Au fond de la piste, en face de l‟entrée, on voit la scène, de 9 mètre de largeur et pouvant 

avoir au besoin 15 mètres de profondeur. L‟orchestre est placé au-dessus de l‟avant-scène et 

devant- dans la piste- en cas de spectacle ou de fête publique. (…)  

C‟est d‟autant plus suffisant que les matériaux à employer ne présentent aucun aliment au feu 

et que l‟incendie est à peu près impossible.”
123

 

 

 

„Depuis les premières jusqu‟aux dernières, les spectateurs seront confortablement assis et ne 

perdront pas un détail de la représentation. (…) 

Partout les promenoirs sont larges et faciles; les escaliers sont parfaits de commodité. (…) Le 

cirque sera éclairé à la lumière électrique au moyen de dynamos actionnées par un puissant 

générateur placé dans le sous-sol. (…) Bref, rien n‟a été oublié dans cet immense et curieux 

immeuble. ‟
124

 

 

 

Op 12 december 1920 gebeurde het ondenkbare. “Den Nieuwen Cirk” brandde volledig af, 

enkel de muren van het complex bleven overeind staan.
125

 (Afbeelding 7) Gezien de Nouveau 

Cirque niet volledig verzekerd was, betekende deze brand de ondergang van het circus. Er 

werden niet meteen fondsen gevonden om de renbaan opnieuw te bouwen. Het betekende ook 

de ondergang van Falzhoger, die sinds 1905 de leiding had over het circusgebouw.  
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Afbeelding 7. Het Nouveau Cirque gebouw na de brand van 1920 

 

 

In 1923 werd het circus heropgebouwd naar plannen van de Gentse architect Jules-Pascal 

Ledoux.
126

 Het resultaat was een prachtige theaterzaal die tot een circus met piste kon worden 

omgevormd. Het gebouw werd in 1924 heropend. Het Nouveau Cirque was na een woelige 

periode opnieuw klaar om het publiek op zijn wenken te bedienen.  

 In 1939 werd het gebouw verkocht. Het werd tijdens de Tweede Wereldoorlog volledig 

gestript en in 1944 vond er de laatste voorstelling van „Circus De Jonghe‟ plaats (in een toen 

al leegstaand gebouw).
127

 De nieuwe eigenaar, Ghislain Mahy, verbouwde het circus tot een 

garage waardoor de volledige originele inrichting vernietigd werd. In 1978 werd het Nouveau 

Cirque een beschermd stadsgezicht. Niet dat dit het stadsbestuur aanspoorde om iets met het 

leegstaande en verkrottende gebouw aan te vangen. Vele plannen passeerden al de revue maar 

de herbestemming is nog tot op vandaag een mysterie.  
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3.3.2. De aard van de voorstellingen in het Nouveau Cirque
128

 

 

Het circus bood doorheen de jaren een thuishaven voor verschillende, binnen- en buitenlandse 

circussen die er vooral tijdens de jaarlijkse halfvastenfoor hun intrek namen. De 

circusprogramma‟s varieerden gemiddeld iedere week of iedere twee weken om het publiek te 

blijven boeien. Naast circusspektakels bood het gebouw ook onderdak aan variététheater, bal 

dansants, operettegezelschappen, theater, kinderfestijnen en andere populaire 

aangelegenheden. Maar ook tijdens circusvoorstellingen werd de cross-over naar variété niet 

geschuwd.  

 

De moeilijkste periodes zijn zonder twijfel deze van de twee wereldoorlogen. Tijdens de 

Eerste Wereldoorlog werd er gedurende vijf jaar (van 1914 tot 1918) geen circus ontvangen in 

Gent. Nadien was het voor de circusmensen moeilijk om herop te starten want tijdens de 

oorlog sneuvelden vele artiesten en vele anderen waren hun circusmateriaal kwijtgeraakt. De 

moraal bleef echter groot en ondanks de tegenslagen stond in 1920 opnieuw een circus in 

„Den Nieuwen Cirk‟ in Gent. Tot in 1939 ontving het Nouveau Cirque nog elk jaar een 

circusgezelschap maar daarna waren de hoogdagen voorbij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

was het gebouw al grotendeels ongebruikt. 

 

Tijdens de periode 1895 tot 1944 zien we dat de diversiteit van de gebrachte voorstellingen 

groot is. Zoals gezegd viert het variétégenre hoogtij. Vooral zangers en zangeressen kenden 

een groot succes. Maar ook instrumentale stukken werden gebracht. Soms werden traditionele 

circusgenres gemengd met variété, zingende clowns zijn hier een voorbeeld van. In 1933 

bracht het Duitse circus „Jacob Busch‟ een spectaculaire onderwatershow. Daarvoor werd de 

piste van het circus met water gevuld. Deze show kende een groot succes. Helaas laten 

bronnen niet toe om te weten hoe deze voorstelling eruit moet hebben gezien.  

 

Het Nouveau Cirque is een schoolvoorbeeld van hoe het circus moderne uitvindingen tot bij 

het volk bracht. Zo kon het volk er de eerste projecties zien, de voorlopers van de huidige 

bioscoop. (Afbeelding 8) De korte filmpjes hadden geen verhaallijn maar toonden eerder 
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alledaagse taferelen.
129

 Centraal stond immers de nieuwe techniek. Ook de uitvinding van de 

fiets werd in het circus aan het volk getoond. Tegen 1900 was de fiets geëvolueerd tot het 

model dat we nu nog kennen. De mensen waren amper vertrouwd met dit nieuwe 

vervoersmiddel of de acrobaten haalden er al halsbrekende toeren op uit. Op afbeelding 9 zien 

we een piste die in de hoogte wordt gebracht en in een loop eindigde. De acrobaten reden met 

hun fiets op deze piste en konden hierbij rekenen op stokkende adem van het publiek. De 

traditionele circusnummers bleven natuurlijk ook erg populair. Dierentemmers, clowns, 

acrobaten, paardennummers,… ze zijn allemaal aanwezig geweest in de Nouveau Cirque.  

 

 

 

Afbeelding 8. Affiche voor een bioscoopvoorstelling in het Nouveau Cirque. 1898 
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Afbeelding 9. Affiche voor een circusact met fietsen in het Nouveau Cirque. 1903 

 

 

De artiesten die in het Nouveau Cirque optraden, maakten meestal deel uit van een 

circusgezelschap. Maar er waren ook artiesten die met hun act afzonderlijk op doortocht 

gingen en zich dan voor een bepaalde periode bij de een circusgezelschap voegden. Hoewel 

een circusgezelschap een hechte groep vormt die niet gemakkelijk nieuwelingen toelaat, was 

het toevoegen van nieuwe acts soms noodzakelijk om afwisseling te kunnen brengen in het 

programma.  

 

Het programma van een avondvullende circusvoorstelling in het Nouveau Cirque was 

traditioneel in twee helften ingedeeld. Deze twee helften werden gescheiden door een korte 

pauze van 15 minuten. De voorstelling begon meestal om acht uur s‟ avonds en bestond uit 

een 10 tot 15tal acts. Vaak behoorden enkele muzikale stukken van het orkest tot deze acts. 

De tweede helft eindigde meestal met een eenakter of een kort theaterstuk. 
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Besluit Deel I 

 

 

In dit eerste deel werd het circus onder de loep genomen als een theatrale voorstelling. We 

zagen hoe het circus op enkele grote namen uit de theatergeschiedenis een invloed had. 

Hoewel het circus lange tijd genegeerd werd in het theaterwetenschappelijke veld is het 

duidelijk dat dit een interessante opvoeringvorm is. Het circus bevat vele elementen die voor 

theaterwetenschappers interessante onderzoeksstof leveren. Ook het feit dat het circus een 

heel breed publiek heeft, maakt deze opvoeringen erg interessant. Het circus was, door de 

ogen van de burgerij, op het eind van de 19
e
 eeuw een populaire, inferieure vermaaksvorm en 

werd daardoor vaak niet onderzocht. In dit eerste deel proberen we te verduidelijken waarom 

het circus zo een boeiend onderwerp vormt vroeger en nu. 

 

Verder werd het Nouveau Cirque in het kader van de Gentse circusgeschiedenis geplaatst. In 

dit gebouw vonden talrijke voorstellingen plaats en het maakt dan ook deel uit van de 

stadsgeschiedenis. Het ontstaan en het gebruik van het gebouw werd geschetst.  

 

In het tweede deel werden twee acts uit de circusgeschiedenis van het Nouveau Cirque verder 

uitgediept. Omdat het onmogelijk is om alle acts grondig te bespreken werd gekozen voor 

twee bijzondere acts. Het gaat natuurlijke om een subjectieve keuze maar deze case studies 

kunnen de weg vrij maken voor andere studies.  
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DEEL II: CASE STUDIES 

 

Hoofdstuk 4: Case studies 

 

 

4.1. Casestudy I: De Clown in het Nouveau Cirque 

 

4.1.1. De clown in het Nouveau Cirque
130

 

 

In het Nouveau Cirque hebben talloze clowns op het podium gestaan. Gaande van trio‟s tot 

duo‟s en natuurlijk ook soloartiesten. Muzikale clowns en acrobatenclowns kwamen het 

meeste voor. De clowns vormden een welkom intermezzo tussen andere acts en slaagden erin 

zowel jong en oud aan het lachen te brengen. Clowns reisden mee met een circusgezelschap 

en waren deel van het vaste programma van de shows. Bijna elk circus beschikte over 

minstens één eigen clown. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat een clown het circus 

weinig kostte. Afgezien van zijn kostuum, grime en wat attributen heeft een clown niets nodig 

om zijn act te brengen. Tijdens een kenmerkende avond in het Nouveau Cirque mag een 

clownact niet ontbreken.  

 

Interessant is afbeelding 10 waarop we een affiche zien voor een benefietavond georganiseerd 

in het Nouveau Cirque om afscheid te nemen van de clown Robert Pinta. Deze humoristische 

avond ging door op 8 april 1896 ten voordele van de „populaire clown M. Robert Pinta‟. Over 

deze man heb ik geen verdere informatie gevonden, maar wellicht verliet de clown Gent om 

met een circus mee te trekken en werd zijn afscheid met deze avond gevierd. Aangezien ik 

nergens anders een soortgelijk initiatief vond voor een andere circusfiguur was deze man 

waarschijnlijk een echte publieksfavoriet van de Gentse circusbezoekers. Uit het tekstje 

onderaan de foto kunnen we afleiden dat Pinta ook leraar was voor nieuwe clowns. Op de 

affiche is een foto te zien waarop Pinta is uitgedost in een bont clownskostuum met een 
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hoedje en een valse pinokkio-achtige neus op. Hij glimlacht breed. Zijn make-up is wit, 

waardoor we kunnen opmaken dat dit wellicht een typische „witte clownfiguur‟ was (zie 

infra). Het feit dat we enkel bewijs vinden van een benefietavond voor een clown toont aan 

hoe geliefd de figuur van de clown was. Hij werd gezien als de meest menselijke en aimabele 

van het circus. De clown brengt de grote thema‟s van het leven, zoals liefde en dood, bij de 

mensen tot leven.  

 

In de geschiedenis van de clown hieronder wordt duidelijk waar deze grappenmakker zijn 

oorsprong vindt. We zien ook dat er verschillende types clown bestaan die onderling van 

elkaar verschillen. In de theaterwereld werd de figuur van de clown vaak stiefmoederlijk 

behandelt. De clown kreeg niet de theoretische aandacht die zijn interessante figuur 

verdiende. We hebben hier tenslotte te maken met een volksfiguur die werkelijk door iedereen 

bekend is. Wij gaan wat dieper in op de humor die door clowns wordt gebruikt. Want humor 

is het meest kenmerkende aan de figuur van de clown. Met eenvoudige middelen slagen zij 

erin om het publiek aan het lachen te brengen.  

 

 

Afbeelding 10. Affiche voor een benefietavond ten voordele van de clown R. Pinta, 1896 
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4.1.2. De geschiedenis van de clown 

 

De figuur van „de clown‟ vinden we in de geschiedenis van elke belangrijke cultuur terug.
131

 

Afhankelijk van de cultuur neemt de clown natuurlijk een andere vorm aan. De clowns 

onthullen zodoende sociale en religieuze dimensies van de cultuur waarin ze zijn ontstaan.
132

 

Ze houden hun publiek als het ware een spiegel voor want ze vergroten bepaalde elementen 

uit hun samenleving. Het leidt ons te ver om alle soorten clowns uit alle delen van de wereld 

te bespreken. Vaak hebben zij ook weinig van doen met de, voor ons interessante, 

circusclown. In dit deel beperken we ons dan ook tot de geschiedenis van de circusclown. Met 

de term clown wordt hieronder dus verwezen naar de circusclown. 

 

De circusclown lijkt wel te zijn geboren samen met het circus. Hij staat in het centrum van het 

gebeuren. Het circus is echter uit de paardenacts gegroeid en pas later werd de clown daaraan 

toegevoegd. Maar de humor die de clown aan het programma schenkt werd algauw 

onmisbaar. Het personage van de clown is vandaag verbonden met de definitie van het 

circusspektakel. Hij slaagt er als de beste in om de spanning van de voorstelling te breken, 

ingevoegd tussen de ademstokkende acts van de acrobaten en volitgeurs (acrobaten te paard) 

of om de toon van de voorstelling te zetten met een grappige entree-act.  

 

De circusclown is dus niet samen met het circus geboren. De clown kent enkele voorlopers in 

de geschiedenis want doorheen de tijd heeft de mensheid altijd de behoefte gehad aan gelach. 

De eerste clown die we kennen is de Griekse satyr. De satyr trad op met een lendendoek, het 

gezicht besmeurd met modder en een strohoed of wijnranken op het hoofd.
 133

 Op religieuze 

feesten haalde deze figuur acrobatische toeren uit die mensen aan het lachen bracht. In de 

Griekse Attische Komedie zien we een overblijfsel van deze grappenmaker.
134

 De figuren in 

de Attische Komedie hielden het volk een spiegel voor door de herkenbaarheid van de 

karakters. De nar die aan het hof van koningen in Europa optrad, is ook een voorloper van de 

clown. Deze “Jester” werd populair in de zestiende eeuw. Hij maakte toen deel uit van de 
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officiële hofhouding.
135

 Hij vermaakte zijn publiek, dat bestond uit de koning en zijn 

hofhouding, met rijmen, woordspelletjes, satirische commentaar en acrobatische kunstjes. 

 

We herkennen de westerse circusclown ook in de grappenmakker uit de middeleeuwen die 

met de jaarmarkten en straatkermissen meereisde.
136

  Later dook deze figuur op in de 

Italiaanse rondreizende theatergroepen van de Commedia dell‟arte. Eerder zagen we al dat de 

circusclown enkele kenmerken van de personages uit de Commedia dell‟arte heeft 

overgenomen. De komische intermezzo‟s van de knechten van de Commedia dell‟arte zijn 

van dezelfde aard als de sketches van de clown. Zo staan de Commedia figuren “Pulcinello” 

en de “Zanni” ervoor bekend om tijdens de voorstelling acrobatie en grappige listen te 

gebruiken om uit de problemen te blijven.
137

 Hoewel de circusclown veel van de Commedia 

dell‟arte- kenmerken in zich heeft, is zijn belangrijkste voorganger te vinden in het Engels 

volkstheater. In de Middeleeuwen werden in Engeland religieuze spelen opgevoerd waarin de 

figuur van het kwaad optrad, Vice genaamd.
 138

  Hij eindigde steevast aan de galg. Toen in de 

tweede helft van de 16
e
 eeuw dit soort moraaltheater verdween, bleef de figuur van Vice 

echter voort leven onder de naam „Jack Pudding‟. Meestal speelde deze de rol van boer en 

zijn kostuum was navenant: een hemd en wijde broek. Soms droeg hij ook zeer grote 

schoenen en een te ruime jas. De humor van Jack Pudding was grof en luidruchtig, verre van 

verfijnd dus, maar het was een voltreffer bij het publiek.  

 

Toen de Commedia dell‟arte ook in Engeland invloed kreeg, ontstonden er de harlequinades 

of harlekinades: dit zijn gedanste tussennummers, die verschillende bedrijven aan elkaar 

moesten lassen.
139

 Jack Pudding werd een sleutelfiguur in deze intermezzo‟s. Geleidelijk 

veranderde zijn naam tot clown. Het woord clown is een vervorming van het woord „clod‟; 

wat zoveel als boerenpummel betekent in het Engels.
140

 De komische figuur was in die tijd 

vaak een minderwaardige boer van het platteland die door zijn stomheid grappig was. Een 

bekende ster uit deze periode is Joey Grimaldi (1779-1837). Hij bracht zowel de rol van 

Arlequino (harlekijn) als van clown, maar met tijd gaf hij zich volledig aan zijn rol van clown. 
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Hij wordt algemeen beschouwd als de vader van alle circusclowns, hoewel zijn acts nog niet 

ingebed waren in een circusshow.
141

 Hij maakte van de clown een vrolijk, klunzig figuur die 

toch doortrapt kon zijn en introduceerde ook de zang in komische sketches.
142

 Hij droeg geen 

masker maar was wel wit gemaquilleerd. Zijn wangen en neus waren rood geverfd. Deze 

make-up werd later door veel van zijn leerlingen overgenomen en wordt nog steeds gebruikt 

in het circus. Dit type van clowns wordt de „witte clown‟ genoemd en is de oudste vorm van 

clown make-up. Deze witte make-up zal evolueren in twee versies van de witte clown. Een 

nette versie met een normale rode neus en mond, en een groteske met een overdreven grote 

rode mond en neus.
143

 

 

Eerder zagen we dat het moderne circus ontstond met de Engelsman Philip Astley. Ondanks 

het succes van zijn paardenshows zag deze zich toch verplicht om afwisseling te brengen in 

zijn programma. Toen kwam de clown ten tonele en met de invoering van de clown in de 

paardenshow ontstond het moderne circus. Astley was op zoek naar een geestige figuur om 

komische intermezzo‟s te brengen. In het begin was de clown een erg acrobatische figuur. De 

clown was meer dan enkel een komische entertainer want hij reed ook te paard en was dus 

naast entertainer ook een geoefende paardrijder en een acteur. De clown haalde op het paard 

grappen en grollen uit. Vaak belandde hij onder of naast het dier door zijn (zogezegde) 

onhandigheid.
144

 Maar al deze acrobatische nummers hingen maar erg losjes aan elkaar. De 

clown kreeg daarom ook tot taak om de acts tot een geheel te breien met zijn tussensketches. 

Bij Astley verscheen de clown vaak als een molenaar of plattelandsboer.  

Er ontstonden in die tijd twee soorten circusclowns; „Le Paillasse‟ op het koord en „Le 

Grotesque‟ te paard.
145

 „Le Grotesque‟ ontstond het eerst en werd populair in het westerse 

circus. Hij voerde vaak een parodie op van de vertoonde kunsten en gaf een knap staaltje van 

acrobatie te paard. Vooral in Frankrijk waren deze clownacrobaten te paard erg geliefd. Een 

zekere Jean Baptiste Auriol (1806- 1881) was de beste in deze kunst.
146

 Maar de figuur van de 

„knock-about-clown‟ of „Le Paillasse‟, naar het voorbeeld van Joey Grimaldi, bleef weliswaar 

publieksfavoriet en de aandacht voor de clownacrobaat te paard verdween langzamerhand.  
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De typische figuur van de Augustclown ontstond omstreeks 1870 in het Duitse circus Renz.
147

 

Volgens de legende ontstond de August door een stom toeval. Het verhaal gaat dat Ernest 

Belling, een acrobaat, enkele weken stalarrest kreeg omdat één van zijn acts was mislukt. Uit 

verveling doste hij zich gek uit met alles wat hij vond: een pruik, rafelige jas, een wijde broek 

en te grote schoenen. Wanneer de circusdirecteur hem betrapt, vlucht Belling verrast en al 

strompelend de piste op tot grote hilariteit van het publiek die denkt dat het om een sketch 

gaat. Iemand uit de zaal riep: “August der Dumme!”. De August-clown was geboren. 

Kenmerkend voor de August is zijn domme gedrag, onhandig en dwaas, en zijn te grote 

kostuum. Aanvankelijk was de August een repriseclown, hij diende om de leegte te vullen 

tussen twee acts door en hij treedt bij herhaling op. Hij vormde de perfecte tegenpool voor de 

slimme, witte clown.  

 

De witte, slimme clown en de domme Augustclown leken wel voor elkaar gemaakt. Samen 

bereikten zij een symbiose die uniek was in de circusgeschiedenis. Een gekend duo in de 

circusgeschiedenis is „Foottit en Chocolat‟. (Afbeelding 11) De witte clown Foottit was zeer 

intelligent maar schreeuwlelijk. Dit werd versterkt door zijn droevige gelaatsuitdrukking en 

zijn kostuum dat bestond uit een veel te korte broek gecombineerd met een te grote blouse. De 

Cubaan Chocolat was een nieuwe variatie op de domme Augustclown. Dit nieuwe type clown 

was de verzorgde maar domme gentleman. Met een glanzend pak, mooie schoenen en rood 

vestje was Chocolat om door een ringetje te halen, hij was echter wel oerdom. Het publiek 

kreeg een steeds grotere interesse voor deze grappige clowns. Het duo Foottit en Chocolat 

waren de eerste clowns die een “entrée comique” maakten.
148

 Deze openingsact moest de 

circusvoorstelling inleiden. Anders dan verschillende acts te verbinden en de gaten in de 

voorstelling te vullen kregen de clowns nu dus de opdracht om een zelfstandige act te 

brengen. Gezien het grote succes lieten andere clowns niet lang op zich wachten om ook een 

entree-act te brengen. De entree-act, een act van ongeveer tien à vijftien minuten waarin een 

idee of thema door de clown persoonlijk wordt ingevuld, werd een klassieker in de 

circusvoorstelling en wordt vandaag nog steeds toegepast.  
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Afbeelding 11. Foto van Foottit en Chocolat 

 

Na het duo werd het trio clowns een hit in de circuswereld. Hiervoor legden de gebroeders 

Fratellini de basis.
149

 Het wordt duidelijk dat de mogelijkheden voor de clown steeds groeien. 

Het aandeel van de clown in de circusvoorstelling is vandaag de dag dan ook groot en 

onmisbaar. Het circus evolueert ook en de clown ontgroeit zijn oude acts. Een belangrijke 

reden hiervoor vinden we ook in de strengere dierenwetgeving. In België zijn vooral de acties 

van dierenrechtenorganisatie GAIA bekend. Wilde dieren zoals leeuwen, olifanten, apen en 

zebra‟s horen volgens hen niet thuis in het circus omdat ze er een gebrekkig leven leiden in 

een kleine monotone omgeving.
150

 GAIA oppert dat circussen zonder wilde dieren niet aan 

kwaliteit moeten inboeten en dat circusshows even magisch kunnen zijn zonder wilde dieren. 

In overleg met GAIA kwam in 2005 een wet tot stand ter bescherming van het welzijn van 

circusdieren. Door deze wet gelden voor wilde circusdieren dezelfde minimumnormen als 

voor deze dieren gehouden in dierentuinen.
151

 Verder slaagde GAIA erin om een resolutie te 

laten goedkeuren in het Vlaamse Parlement, waardoor Vlaamse circussen ontmoedigd worden 

om wilde dieren op te voeren. Sinds 1 juli 2006 vallen de subsidies volledig weg voor 

Vlaamse circussen die nog met wilde dieren werken.
152

 Vanaf dan zijn dus enkel nog 

circussen zonder wilde dieren erkend in Vlaanderen. Dit zorgt er natuurlijk voor dat de 
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Belgische circussen andere acts moeten vinden om hun show te vullen. De clown, naast 

acrobaten en gedomesticeerde dieren, vullen deze gaten in. Het aandeel van de clown groeit 

maar de clownacts moeten ook beantwoorden aan de nieuwe noden van het circuspubliek, die 

wensen meer actie, snelheid en ritme in de voorstelling willen. Dit ritme wordt bereikt door 

het snel variëren van acts en de clown krijgt vaak meerdere, kortere acts in één show.
153

 

 

 

 

4.1.3. De typische humor van de clown onderzocht 

 

Humor is een element van de meeste menselijke communicatie en iedereen komt er dagelijks 

mee in contact.
154

 Maar humor is ook een erg fragiel gegeven. Een goede mop kan erg slecht 

verteld worden en daardoor alle grappigheid verliezen. Het is moeilijk om vast te leggen wat 

ons juist aan het lachen brengt, vaak is dat een combinatie van situatie en timing. Een goede 

komiek beheerst deze techniek. De komiek neemt een speciale plek in in het sociale leven. Bij 

de Grieken kreeg de komiek een haast sacrale rol maar in vele andere culturen werd hij gezien 

als een parasiet.
155

 In de circuswereld heeft de clown een glansrol. Hij beschikt over een 

waaier aan methodes om zijn publiek aan het lachen te brengen.  

 

Volgens theaterwetenschapper Erenstein kunnen we humor indelen in twee soorten: de eerste 

is tijd en plaats gebonden en de andere is het soort humor dat van alle tijden is.
156

 De humor 

die tijd en plaats gebonden is, gaat samen met de cultuur en het tijdskader en is dus 

veranderlijk. Waarmee mensen lachen, hoe en wanneer ze lachen is cultuurgebonden.
157

 Het 

gros van de circusclowns maakt geen gebruik van deze humor omdat ze niet voor alle mensen 

overal verstaanbaar is. Toch bestaat er ook zoiets als humor die van alle tijden is. Voor de 

clown is deze humor altijd erg belangrijk geweest. Deze humor steunt op mechanismen in het 

menselijke gedrag die steevast leiden tot gelach. De clown maakt vooral van fysieke grappen 

gebruik in zijn acts. Het onhandige gedrag en geknoei van de clown zorgt telkens weer voor 

lachsalvo‟s. Hoewel er zeker identificatie is tussen het publiek en de clown wordt deze ook 
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bewust verbroken in de voorstelling. Zo is de figuur van de clown een typering met veel 

overdrijving en geen psychologisch volledig uitgewerkt personage. Door de overdreven 

dommigheid van de clown voelt het publiek zich aan hem superieur en kan het makkelijker 

lachen om zijn fratsen. 
158

 Net doordat de mensen zich niet volledig herkennen in de clown en 

zijn lichtvoetige dommigheid kunnen ze erom lachen.  

 

De grote nummers van het circus zijn internationaal. De meeste clowns spreken dan ook niet 

of heel weinig en beperken zich tot enkele zeer eenvoudige woorden, haast simpele 

fenomenen.
159

 De zwijgende acteervorm van de clowns wordt ook pantomime genoemd. De 

beweging en gestiek is hier het allerbelangrijkste. De boodschap moet namelijk via deze 

bewegingen overgebracht worden bij het publiek. Deze acteervorm leent zich uitstekend tot 

het circus want in het circus is spektakel belangrijker dan tekst. Pantomime is een genre dat 

ook in de oudheid heel populair was. De pantomime acts van de clown worden vaak begeleid 

door muziek.
160

 Deze muziek kan live gebracht worden door een orkest. Of de clown kan ook 

zelf een instrument bespelen. Meestal kiest de clown voor een trompet omdat deze erg 

luidruchtig is. Naast instrumenten maakt de clown ook gebruik van andere attributen zoals 

ballen, veren, sjaaltjes,… om zijn grappen kracht bij te zetten. 

 

In de begindagen van het circus had de clown enkel wat verbaal tegenspel van de 

spreekstalmeester. In Frankrijk had de clown zelfs een tijdlang een spreekverbod.
161

 De 

behoefte aan een fysieke tegenspeler groeide. Zo komt het dat de clowns elkaar opzochten en 

duo‟s vormden. Samen konden zij een heel nieuw gala van grappen brengen. Met het 

clownduo werd het slapstick genre geïntroduceerd in het circus. De twee clowns waren 

acrobaten die elkaar sloegen, omver vielen en elkaar te snel af probeerden te zijn tot het 

moment dat er één bij neerviel. Een erg gekende grap is deze waar de overwinnaar de 

gevallene weer helpt recht te staan, maar deze bleek helemaal niet knock-out te zijn en de 

rollen worden omgedraaid. Dit slapstick genre verdween tijdelijk uit het circus rond 1870 

maar het werd door bekende filmclowns zoals Charlie Chaplin en Laurel and Hardy weer 

populair gemaakt in de jaren „20 van de vorige eeuw. Dit is dus bijna een halve eeuw nadat 
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het genre in het circus zijn gloriedagen kende. De gedramatiseerde grappen en overdreven 

lichamelijkheid in deze humor vorm spreken vandaag nog altijd veel mensen aan en de 

slapstickcomedy is nog steeds populair bij het grote publiek.  

 

Naast de slapstickhumor maakt de clown ook gebruik van practical jokes. Deze humor houdt 

in dat de clown iemand anders iets laat doen. Hij kiest hiervoor de spreekstalmeester, een 

andere clown of gewoon een argeloos iemand uit het publiek. De clown haalt met die persoon 

een grap uit. Het slachtoffer wordt in zijn onderbroek gezet voor het publiek. Een gekende 

practical jokes van de clown is deze waarin hij iemand aan een bloem laat ruiken, waarna hij 

deze bloem water in het gezicht spuit. Deze grappen, soms al decennia oud, blijven deel uit 

maken van het repertoire van de clown.  
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4.2. Casestudy II. De ander in het Nouveau Cirque 

 

4.2.1. De ander en interculturele performances in het circus 

 

Iedereen die wij als „anders‟ of „vreemd‟ ervaren ten opzichte van onszelf wordt in 

filosofische termen met „de ander‟ of „de anderen‟ bestempeld. „Wij‟ staat dan voor de 

westerse, Europese, Belgische samenleving waarbij de cultuurfilosofe Kristeva ons er terecht 

op wijst dat wijzelf ook deels vreemdelingen voor onszelf zijn.
162

 In zijn werk Interculturele 

intoxicaties (2006) verduidelijkt Erwin Jans de kwestie van „de vreemdeling‟ of „de ander‟ 

met een verwijzing naar een uitspraak van de Franse filosoof Jacques Derrida.
163

 Volgens 

Derrida stelt een vreemdeling zijn gastheren een belangrijke vraag, namelijk de vraag naar 

zijn (dat van de gastheer) eigen gedrag.
164

 Wanneer we in contact komen met een vreemdeling 

worden we met ons eigen gedrag en onze eigen conventies geconfronteerd. Hoe we omgaan 

met deze ander, onthult veel over wie we zelf zijn. In het theater worden we regelmatig 

geconfronteerd met deze constructie van de ander. Vooral in het postmoderne theater wordt 

hier veel aandacht aan besteedt. Hoewel theorieën hierover ontbreken, vinden we de ander 

ook terug in het circus. Het circus bracht vooral in de 19
e
 eeuw shows waarin etnische 

minderheden en mensen met een genetische afwijking werden tentoongesteld. Deze werden 

beschouwd als een ander en stonden lijnrecht tegenover het zelfbeeld van de toeschouwer.  

 

We spreken over interculturele performances als er in de voorstelling of act een intersectie 

van verschillende culturen is. Het Nouveau Cirque in Gent bracht zijn bezoekers de 

mogelijkheid om kennis te maken met een andere wereld in hun circusshow. Interculturalisme 

vertrek vanuit de wereldvisie van de toeschouwers; hoe de toeschouwers hun eigen leefwereld 

zien en hoe die van de ander daarmee verschilt, is van groot belang. De term interculturalimse 

betekent dat er een snijpunt tussen twee culturen is in de voorstelling of een nieuwe wereld 

binnen de bestaande wereld wordt gebracht. 
165
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4.2.2. De ander in het Nouveau Cirque
166

 

 

Hoewel interculturalisme en „de ander‟ relatief nieuwe termen zijn, kunnen deze zeker 

gebruikt worden in het onderzoek van het Nouveau Cirque in Gent. Verscheidene acts in het 

Nouveau Cirque lieten de toeschouwers kennis maken met „de ander‟.  

 

De zogenaamde „freakshows‟, „side shows‟ of rondreizende tentoonstellingen van mensen 

met rariteiten brachten het publiek in de late negentiende en twintigste eeuw in contact met 

anomalieën en deviaties van het menselijke ras. Deze freakshows reisden vaak met een circus 

mee. Tentoonstellingen van freakshows zijn nooit als een avondvullende voorstelling aan bod 

gekomen in het Nouveau Cirque. Wel zijn verschillende acts uit de geschiedenis van het 

Nouveau Cirque uit deze categorie afkomstig. Ongewoon groot of kleine mensen, mensen met 

zowel vrouwelijk en mannelijke geslachtsdelen of mensen met een shockerend uiterlijk 

kwamen tijdens de voorstelling aan bod.  

 

Vandaag hebben de termen „freakshow‟ en „freak‟ een negatieve bijklank en soortgelijke 

shows en tentoonstellingen behoren al lang niet meer tot het oeuvre van de circussen. De 

groei van medische kennis in de twintigste eeuw betekende het einde van deze acts.
167

 De 

mysterieuze verschijningen werden verklaard als genetische afwijkingen. Het publiek zag 

deze mensen niet langer als freaks maar als mensen met een ongelukkige abnormaliteit.  

Gevoelens van medelijden kregen de bovenhand bij het tonen van deze mensen. De 

freakshow kreeg dan ook minder publieksaandacht en verdween geleidelijk.  
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Afbeelding 12. Affiche La Royal Troupe Colibris, 1903 

 

In de archiefbladen van het Nouveau Cirque vinden we een affiche die de komst van Royal 

Troupe Colibris aankondigde. (Afbeelding 12) Deze groep acrobaten bestaat voornamelijk uit 

dwergen. Hun artiestennaam, Les Colibris, is een verwijzing naar de kolibrie vogel die de 

kleinste vogel op aarde is. Ze werden ook „les plus petits artistes du monde‟ genoemd. Deze 

artiesten waren getrainde evenwichtskunstaars en gymnasten. Om voor variëteit te zorgen 

speelden enkelen onder hen ook een muziekinstrument. Deze groep was op 2 april 1903 te 

gast in het Nouveau Cirque dat toen onder leiding stond van De Kock. Ze bleven slechts een 

week in Gent voor ze verder trokken. Op de affiche zien we de groep poseren met zes pony‟s 

en kleine koetsen. Op de foto zien we ook enkele „normale‟ mannen afgebeeld. Hierdoor valt 

hun kleine gestalte natuurlijk nog meer op. Ze zijn allemaal piekfijn uitgedost, de mannen in 

kostuum en de vrouwen in een elegante avondjurk.  
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Ook buitenlanders, en dan vooral mensen van buiten Europa, werden op het einde van de 

negentiende eeuw gezien als een vreemde. Veel mensen kwamen zelden of nooit in contact 

met mensen van een ander continent. In het circus werden deze mensen dan ook opgevoerd 

als rariteiten. De bezoekers konden zo kennis maken met de wereld die buiten hun eigen 

wereld lag.  

 

Afbeelding 13 laat een affiche zien voor een avond in het Nouveau Cirque. Onder de acts 

bevindt zich ook „Ranin, een man uit Sri Lanka met een ijzeren huid‟. Deze fakir kon op een 

tapijt van spijkers zitten, met drie mannen op zijn schouders, zonder zich te bezeren. Het 

publiek werd uitgenodigd om voor en na zijn act de stand van zijn huid te controleren. 

 

 

 

 

Afbeelding 13, Affiche voor een avond in het Nouveau Cirque met Ranin 
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“Ranin est l‟homme le plus extraordinaire, ses exercices, non préparée, peuvent rappeler aux 

spectateurs ses êtres étranges dont l‟Inde a la spécialité e qui passent pour être les disciplines 

mystérieux du dieu hindou Brahma. ”
168

 

 

Ranin wordt in deze affiche niet enkel geprezen voor zijn kunst als fakir maar wordt duidelijk 

ook in etnische termen beschreven. Het feit dat deze man uit Sri Lanka kwam was immers 

ook een reden om Ranin te gaan bekijken.  

 

Circus Renz ontving ook Chinese artiesten in het Gentse Nouveau Cirque. (Afbeelding 14) De 

groep bestond uit acrobaten, acteurs, trapezeartiesten, atleten en koorddansers. De aandacht 

van de mensen werd getrokken doordat “TJO-NI-EN” in grote letters op de affiche 

geschreven stond. Deze groepsnaam klinkt erg exotisch en trekt natuurlijk meteen de aandacht 

van de voorbijgangers. Veel mensen konden zich misschien weinig voorstellen bij een 

Chinees spektakel en daarom was een soortgelijke act goed om nieuwe toeschouwers te 

lokken.  

 

 

Afbeelding 14. Affiche Circus Renz met Chinese act 
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 Affiche Nouveau Cirque, Vliegende Bladen. 
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4.2.3. De Dahomey in het Nouveau Cirque
169

 

 

 

4.2.3.1. Korte geschiedenis van de Dahomey
170

 

 

Dahomey was een koninkrijk in West-Afrika gelegen in het huidige Benin. Het koninkrijk 

werd in de zeventiende eeuw gesticht en bleef tot de late negentiende eeuw voortbestaan. De 

inwoners van Dahomey waren niet populair bij de hen omringende volkeren omdat ze 

voortdurend gewelddadige oorlogen stichtten om slaven te verwerven. De koningen van 

Dahomey verkochten hun krijgsgevangenen aan transatlantische slavenhandelaren of ze 

werden in Dahomey zelf aan het werk gezet. Anderen gevangenen werden geofferd tijdens 

rituele slachtingen. In 1890 begon het koninkrijk Dahomey een oorlog voor slaven tegen 

Porto Novo. Porto Novo stond toen onder Franse bescherming. De Fransen leidden daarop 

twee veldtochten tegen Dahomey en de koning gaf zich in 1894 over. Vanaf dat moment werd 

Dahomey een Franse kolonie. Het maakte dan deel uit van de Franse West-Afrikaanse 

kolonies. In 1975 veranderde Dahomey zijn naam in Benin, onder welke naam het vandaag 

nog steeds bekend staat.  

 

4.2.3.2. De voorstelling van de Dahomey Amazones in het Nouveau Cirque 

 

Tijdens mijn onderzoek in de „Vliegende Bladen‟ van het Nouveau Cirque trok een affiche 

mijn aandacht. (Afbeelding 15) Ze kondigt de komst aan van 45 Amazones uit Dahomey.
171

 

De Dahomey Amazones zijn vrouwelijke militairen die ten dienste van de koning stonden.
172

 

Deze militaire eenheid bleef tot het einde van de negentiende eeuw bestaan. De vrouwen die 

er deel van uit maakten mochten tijdens hun dienstperiode geen kinderen krijgen of getrouwd 

zijn. De training was hard en de vrouwen hadden de reputatie hardvochtige vechters te zijn. 

Hun taak bestond erin om de koning van Dahomey te beschermen.  
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Afbeelding 15. Affiche (1) voor de Dahomey, mei 1899 

 

 

Op de affiche op afbeelding 15 bevindt zich een fout: men verwijst er naar 45 Amazones 

bestaande uit 33 vrouwen en 12 mannen (Guerriers). Amazones kunnen in principe enkel 

vrouwelijke militairen zijn. Op een andere affiche werd dan weer expliciet verwezen naar 45 

vrouwelijke, wilde Amazones. (zie infra, afbeelding 17) Bij nader onderzoek van de bronnen 

kunnen we concluderen dat de groep Dahomey die Gent bezocht bestond 33 vrouwelijk 

Amazones en 12 mannelijke vechters. Een handgeschreven brief van de directie beschrijft de 

groep en vermeldt duidelijk dat het hier om zowel vrouwen als mannen gaat.
173
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Afbeelding 16, Programma Nouveau Cirque met onder andere de act van de Dahomey 

 

De groep bestond uit 33 “wilde” vrouwen en 12 oorlogvoerders. Zij brachten een voorstelling 

bestaande uit 6 verschillende acts. Deze acts werden ingepast in het normale programma van 

het circus. (Afbeelding 16) De voorstellingen vonden plaats eind mei 1899. Dit is dus vijf jaar 

nadat de koning van Dahomey zich had overgegeven aan de Fransen en Dahomey een Franse 

kolonie werd. De Dahomey stonden bekend als erg bloeddorstig en gewelddadig. Hun 

voorstelling speelt in op dit gegeven. Het programma begon met een act van drie Afrikaanse 

springers gevolgd door buitengewone gevechtsoefeningen tussen twee vijandige partijen. 

Gezien alle artiesten lid zijn van dezelfde stam verdeelde de groep zich waarschijnlijk voor 

deze act in twee groepen. Daarna volgden enkele reeksen behendigheidsoefeningen van de 

groep Amazones. Daarbij maken ze gebruik van geweren en gevechtsstokken. In de brief van 

de circusdirectie over de Dahomey staan enkele specifieke kenmerken van de acts 

beschreven: 
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“A les voir, on fuge qu‟ils sont souples et agiles, ils exécutent leurs danses et leurs 

mouvements de combat avec un entrain et une habilité remarquables et ils les accompagnent 

de battement de mains et de cris rythmés. (…) 

Leurs armes sont des fusils, des couteaux et des sabres à large lame. Les femmes ne sont pas 

le moins exercées à s‟en servir. (…) Pendant les exercices de guerre, il y a des femmes qui 

frappent avec leurs mains sur de longs tambours posés devant elles. Ces instruments rendent 

un sou monotone et sourd. ”
174

 

 

De directeur benadrukt in deze brief de uitzonderlijke manier van bewegen van de Dahomey. 

Hij vindt deze haast schrikwekkend. Verder komen we te weten dat hun bewegingen worden 

vergezeld van handgeklap en ritmische schreeuwen.  

 

De avond werd afgesloten met een grote pantomime genaamd LE VOL DES ESCLAVES OU 

UNE NUIT AU DAHOMEY. Er staat vermeld dat de hele groep deelneemt aan deze eenakter 

en dat de decoraties, kostuums en materialen speciaal voor deze pantomime zijn aangekocht. 

De pantomime vertelt het verhaal van Messi, een slavenhandelaar uit Dahomey. Hij trekt met 

drie vrouwelijke slaven naar de markt om ze te verkopen. Daar bedenkt de slavendief Tito 

echter een plan om de slaven te stelen. Hij voert Messi zat en gaat er met de slaven vandoor. 

Wanneer hij die echter probeert te verkopen ontwaakt Messi uit zijn roes. Deze roept er de 

ordediensten bij en Tito wordt gevat en moet voor de koning verschijnen. Ten slotte worden 

de drie vrouwelijke slaven van hun ketens ontdaan.  

 

 

4.2.3.3. Portrettering van de zwarte 

 

De Dahomey worden op een erg eenzijdige manier naar voren gebracht. Ze worden gezien als 

barbaarse wilden die enkel oorlog voeren. De acts die ze in het Nouveau Cirque brengen 

bevestigen dit vooroordeel alleen. Hun gevechtskunsten kwamen in bijna alle acts aan bod. 

Hun geschiedenis bevestigt dit vooroordeel deels maar de affichering van hun acts zorgt voor 

een erg eenzijdige benadering van deze Afrikanen.  
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Als we enkele bronnen vergelijken dan zien we dat afbeelding 15 en afbeelding 17 een affiche 

tonen die de komst van de Dahomey aankondigt. De Dahomey worden op afbeeldingen 

voorgesteld in traditionele kledij. Op afbeelding 15 bestaat die voor de mannen uit een rok uit 

plantaardig materiaal en een opvallend hoofddeksel. De vrouwen zijn in stoffen jurken gehuld 

met een haarband op hun hoofd. Ze zijn allemaal blootsvoets. We zien hoe de mannen met 

hun zwaarden door de lucht zwaaien terwijl ze iemand overmeesteren. De vrouwen staan in 

een halve cirkel rond de mannen en klappen in hun handen. Aan de linkerkant van het podium 

bevinden zich twee muzikanten met percussie-instrumenten.  

 

 

 

 

Afbeelding 17, Affiche (2) voor de Dahomey, mei 1899 

De tweede affiche (Afbeelding 17) toont ons een vrouwelijke Dahomey Amazone die een 

westerse man overheerst. De Dahomey vrouw lijkt erg gevaarlijk door haar verticale positie 

ten opzichte van de gevallen man. De kledij van de Amazone in deze afbeelding verschilt van 

deze die de vrouwen in de vorige affiche droegen. Hier draagt de vrouw een legging met 

daarboven een pofbroek en een strooien rokje. Rond haar middel heeft ze een riem met daar 

aan een buidelzakje bevestigd. Daarboven draagt zij een soort korset en op haar hoofd  prijkt  
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een hoed met een grote pluim. Ze heeft een donkere huid en donker krullend haar. Ze draagt 

ook grote ringvormige oorbellen en een halsketting. Met haar speer en linkervoet duwt zij een 

westerse man neerwaarts. Deze laat zijn zwaard, verschrikt door de aanval, vallen.  

 

Op een klein boekje dat de bezoekers konden kopen met extra informatie over de Dahomey is 

een soortgelijke afbeelding te zien.
175

 Ook hier zien we hoe een Dahomey Amazone een 

blanke man overmeestert. Haar kledij is gelijk aan deze uit afbeelding 17. De man probeert 

zich te verdedigen met zijn zwaard maar de Dahomey is duidelijk sterker. Zij beschikt in deze 

afbeelding over een zwaard en over een bajonetgeweer. De man buigt achterover. Door deze 

positie is de onmacht van de man heel duidelijk. Hij slaat zijn hand op het voorhoofd als een 

teken van wanhoop. Dit boekje met bijkomende informatie werd geschreven door een Franse 

schrijver, Fulbert-Dumonteil, waar ik verder niets over te weten ben gekomen. Er staat geen 

vermelding van datum op dit document. Maar gezien het de Franse overmeestering beschrijft, 

is het zeker na 1894 geschreven. We vinden in het document ook de naam terug van de 

Dahomey koning Badazin die van 1889-18994 regeerde.
176

  Het boekje telt 15 bladzijden en is 

bedoeld om het publiek een algemene indruk te geven van de krijgshaftige Dahomey. De tekst 

begint met een inleiding over het land en zijn volk: 

 

“Les nègres du Dahomey constituent une des plus belles et des plus intelligentes populations 

de l‟Afrique barbare. Grands et vigoureux, agiles et bien faits, actifs et vaillants, l‟âme 

ardente et fières, le corps robuste et nerveux : guerriers redoutables avant tout, artisans 

ingénieux, tisserands et teinturiers adroits, potiers habiles, armuriers remarquables, orfèvres 

délicats, grands forgerons de fer, travaillant l‟or, … ” 
177

 

 

De tekst gaat verder en probeert een beeld te schetsen van de koning van de Dahomey en zijn 

almacht over het volk: 

 

“Le roi du Dahomey, c‟est le maître de tous les vivants, comme il est l‟héritier de tous les 

morts. ”
178
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 “Pour rien on décapite, on égorge, on assomme, on mutile, on brûle, on met en croix. Si l‟on 

verse de l‟huile de palme dans la ruc, c‟est la mort. Celui qui crache ou éternue devant le 

palais du roi est décapité. Mais ces meurtres isolés, ces martyres d‟occasion ne comptent pas. 

Ce qui compte, ce sont ces razzias humaines que les sujets du roi opèrent dans les pays 

voisins et qu‟on paye cinquante centimes la tète ! ”
179

 

 

De schrijver haalt in het document het verhaal van de Fransman Eugène Thoaris aan. Deze 

Thoaris is zelf naar Dahomey getrokken en heeft er de lijdensweg van de Franse 

krijgsgevangenen van de Dahomey beschreven.  

 

“ Après les avoir brutalement couchés à terre, on commence par leur mettre les fers aux pieds 

et le carcan au con. Passée dans tous les carcans, une lourde chaîne les lie solidement 

ensemble. Sous la pression irrésistible et continue des fers les chairs se gonflent, se déchirent, 

saignent. ”
180

 

 

In het document worden op anekdotische wijze bepaalde gewoontes van de Dahomey 

beschreven. Zo wordt beschreven hoe alle onderdanen moeten hoesten als de koning hoest, en 

spugen als de koning spuugt. De tekst beschrijft ook uitvoerig de rijke fauna en flora van 

Dahomey. Het einde van de tekst bevat een samenvattende visie over de Dahomey. Daarin 

bezint de schrijver over het feit dat dit gewelddadige, „barbaarse‟, volk ook over een zachte 

kant beschikt. Zij zijn namelijk goed voor dieren, hebben respect voor de ouderen en zijn 

hulpvaardig voor hun vrienden. Waar komt dan deze agressiviteit vandaan vraagt Flubert-

Dumonteil zich af. Hij vindt daarop geen antwoord maar sluit af met de hoop dat er ooit een 

dag komt waarop er geen gewelddadige volkeren meer zullen zijn.  

 

De Dahomey werden dus gezien als een krijgshaftig en gewelddadig volk. Ook de directie van 

het circus had een gelijkaardige mening over de Dahomey. Deze visie komt aan het licht in 

een handgeschreven brief die directeur J.-J. Heetwinkel in 1899 schreef aan een redacteur van 

een krant.
181

 Hij hoopte hiermee de act van de Dahomey in het Nouveau Cirque in de 

belangstelling te krijgen. De directeur beschrijft in deze brief erg gedetailleerd hoe de 

Dahomey eruit zien: 
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“Ces Africains sont en général de taille ordinaire, leur peau est plutôt bronzée que noire. Ils 

ont, comme les races inférieures des nègres, le nez épaté, des grosses lèvres et les cheveux 

laineux. Ce sont tous gens de «  fusil et d‟épée », tous les hommes que les femmes. ” 

 

Deze brief geeft ons ook een heleboel praktische informatie over de Dahomey die in Gent hun 

voorstelling kwamen brengen. In een bijlage bij de brief staat de regeling van vervoer en 

slaapplaats voor de Dahomey beschreven. In de brief aan de redacteur wordt het kostuum 

beschreven dat de Dahomey vrouwen dragen tijdens hun voorstellingen in het Nouveau 

Cirque. De beschrijving van het kostuum komt niet overeen met de afbeeldingen op de 

verschillende affiches. In de brief staat vermeld dat het grootste deel van het kostuum van de 

vrouwen bestaat uit kaurischelpen. Deze witte schelpen vormen een korset die de borsten 

bedekken en die op de schouders door middel van bretellen wordt opgehouden.  

 

 

4.2.3.4.  Het landschap van de ander en “transculturatie” tijdens de voorstelling 

 

 

Tijdens de voorstellingen van de Dahomey in het Nouveau Cirque worden de Dahomey 

Afrikanen voorgesteld als een vorm van „de ander‟. Zij zijn vreemden die buiten de 

belevingswereld van de toeschouwers staan. Tijdens de voorstelling werd als het ware een 

landschap gecreëerd waarin die „andere‟ kon leven. Van muziek tot kostuums, alles wat de 

Dahomey omringde tijdens hun voorstellingen was voor de toeschouwers anders. En al wie 

aanwezig was tijdens deze voorstelling stelde zich vragen bij het gedrag van deze “anderen”. 

Door het bevragen van het gedrag van de ander bevroeg de toeschouwer onrechtstreeks ook 

zijn eigen gedrag. De Dahomey werden in de affiches beschreven als barbaars, primitief en 

gewelddadig. Dit is een intrinsiek ander gedrag dan het gedrag dat de westerse man zichzelf 

toeschrijft. De gecultiveerde westerse man heeft zich zogezegd ontdaan van zijn dierlijk 

gedrag en leeft een beschaafd leven. Daarom voelt de westerse man een grote afstand tussen 

zichzelf en deze Afrikanen. En toch doet het hem ook terugdenken aan zijn oergedrag dat 

wordt verdrongen.  

 

We kunnen deze voorstelling zien als een vorm van interculturele performance. Carl Webber, 

een Amerikaanse theaterwetenschapper, introduceert in zijn artikel: „AC/TC, Currents of 
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Theatrical Exchange‟ de term „transculturatie‟.
182

 Deze term staat voor een interculturele 

transfer van een bepaalde cultuur naar een andere. Tijdens deze voorstelling in het Nouveau 

Cirque is zeker spraken van een uitwisseling van culturele informatie. In een eerste opzicht 

wordt informatie over de Dahomey stam aangereikt aan het Gentse publiek. Maar in 

omgekeerde zin zal hun bezoek aan Gent ook een invloed hebben op de Dahomey. De 

Dahomey waren natuurlijk al voor hun komst naar Gent met de westerse wereld in contact 

gekomen. We moeten ze in die zin misschien ook eerder als performers zien dan als 

Afrikaanse wilden. Maar zij maken nog steeds deel uit van hun Afrikaanse cultuur. Ze 

brengen tijdens hun voorstelling rituelen naar voor die in hun land een betekenis dragen. 

 

Transculturatie is geen specifiek theaterfenomeen, het is eerder een sociaal fenomeen. In dit 

geval worden culturele gegevens uitgewisseld tussen beide groepen. Deze voorstelling is een 

mooi voorbeeld van samenwerking tussen twee verschillende cultuurgroepen. Het is 

natuurlijk moeilijk om te onderzoeken in welke mate het publiek en de performers, de 

Dahomey, beïnvloed zijn geweest door deze transculturatie. Maar beide partijen leerden 

tijdens de voorstelling een ander kennen. Deze ander heeft een verschillende culturele en 

sociale achtergrond. Hierdoor wordt ook het zelf in vraag gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182

 WEBER, C.,  „AC/TC, Currents of Theatrical Exhange‟  in :  Interculturalism and Performance, edited by B. 

Marranca and G. Dasgupta, New York, PAJ Publications, 1991, p. 27. 



 83 

4.2.4. Vergelijking met de portrettering van de Kongolees tijdens de 

Onafhankelijke Kongostaat 

 

Voor deze vergelijking vertrekken we vanuit de portrettering van de zwarte Congolees tijdens 

de Onafhankelijke Kongostaat, dat is de periode van Leopold II.
183

 We kunnen in deze 

portrettering enkele gelijkenissen zien met hoe de zwarte werd geportretteerd in het Nouveau 

Cirque. Een uitgebreide schets van de Onafhankelijke Kongostaat zou ons echter te ver 

brengen. 

 In 1885, tijdens de conferentie van Berlijn, beslisten de Europese grootmachten over de 

verdeling van het Afrikaanse continent. Hoewel de opdeling van het continent door de 

verschillende Engelse, Britse en Duitse veroveringen toen al een feit was.
184

 België wou ook 

zijn stuk van de taart en Kongo was van 1885 tot 1908 privé-bezit van de Belgische koning 

Leopold II.
185

 Het zou een letterlijk en figuurlijk zwarte pagina worden in de Belgische 

geschiedenis. Rubberhandelaars begaan talloze misstappen tegen de bevolking. Dit zou tot 

een internationaal schandaal leiden. Ondertussen wordt in België hierover met geen woord 

gerept. De koloniale propaganda van die periode schetst Kongo als een land vol schatten 

bevolkt door vreemde volkeren die niet beschaafd waren. 

 

 “Notre Congo/Onze Kongo, Belgische koloniale propaganda (1885-1960)”, is een 

tentoonstelling die in 2006 te zien was in Gent.
186

  Deze tentoonstelling toont ons dat we heel 

voorzichtig moeten omspringen met de beeldvorming van een andere cultuur. Propaganda 

toont ons niet hoe de situatie werkelijk was maar hoe de koning wilde dat die overkwam. 

Propaganda probeert met woord en beeld en door middel van eentonigheid en 

vereenvoudiging de overtuiging van mensen te veranderen.
187

 De mensen worden opzettelijk 

vervreemd met als doel een andere mening te verkrijgen. 
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Tijdens de eerste periode van de Onafhankelijke Kongostaat zien we hoe Leopold II in 

tentoonstellingen en wereldtentoonstellingen een gepaste manier vindt om zijn koloniale 

bedrijvigheid te illustreren.
188

 Op deze tentoonstellingen worden inboorlingen uit Kongo 

overgebracht naar België om in een constructie van een „negerdorp‟ tentoongesteld te 

worden.
189

 (Afbeelding 18) Over de tentoonstelling in Tervuren in 1897 schrijft de Belgische 

Afrika-specialist Jacquemin:  

 

“ Ze worden in gereconstrueerde dorpen geplaatst om hun dagelijks leven uit te beelden. Het 

enthousiaste publiek moet in bedwang gehouden worden. Borden maken de bezoekers 

opmerkzaam: “verboden de zwarten eten te geven, ze worden gevoed”(…) Wegens het 

strenge klimaat worden de Kongolezen boven plaatselijke stallen ondergebracht. Er zijn 

zeven gevallen van dodelijke longontsteking te betreuren.”
190

 

 

De Congolezen werden dus gezien als levende tentoonstellingsobjecten. Het publiek kreeg 

een voyeuristische inkijk op het dagdagelijkse bestaan van deze mensen. Deze „living 

exhibits‟ kregen met de jaren ook een groeiende spektakelwaarde.
191

 De tentoonstelling werd 

een groot toneel waarop de Congolezen hun show opvoerden. Het dorp moest hun leven 

voorstellen in de oerwouden van Kongo. De mannen voerden geënsceneerde 

stammenoorlogen op terwijl de vrouwen kookten.
192

 Er werd gedanst en muziek gespeeld. In 

dat opzicht is er natuurlijk een grote gelijkenis met de Dahomey die in het Nouveau Cirque 

kwamen optreden. In beide gevallen gaat het om een representatie van het echte leven. Zij 

bezitten echter een grote spektakelwaarde en wijken daardoor af van het echte leven. Men 

stond er natuurlijk niet bij stil wat voor een cultuurshock dit niet moet geweest zijn voor deze 

mensen. Zij werden gezien louter gezien als studiemateriaal. Ze werden wel betaald voor hun 

diensten. Voor de Dahomey is niet geweten hoeveel de som bedroeg maar de Congolezen 

kregen hun voedsel en een vergoeding van veertig cent per dag.
193

 De tentoonstelling van het 
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„negerdorp‟ was een enorm succes wat blijkt uit het dalende bezoekersaantal nadat deze 

levende tentoonstelling beëindigd was.
194

 

 

Afbeelding 18. Gezichten op de Congolese dorpen en een groepsfoto van de 267 

Congolezen in Tervuren 
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Andere vormen van koloniale propaganda komen aan bod in kranten, prentenkaarten, 

tijdschriften… In vele gevallen werden de inboorlingen met uiterste precisie beschreven. De 

kledij, het kapsel en de juwelen werden in beeld gebracht en beschreven. Verschillende 

soorten van „inheemse rassen‟ werden beschreven.
195

 Het resultaat is dat de Congolezen niet 

langer als een individu werden beschouwd maar als „inboorlingen‟. De Dahomey die in het 

Nouveau Cirque te gast zijn geweest werden ook op een dergelijke manier behandeld. Ze 

worden beschouwd als een groep Afrikanen en individuele elementen van deze mensen zijn 

niet van belang. Zowel de Dahomey in het Nouveau Cirque als de Congolezen in de 

propaganda worden enkel in etnische termen beschreven. Zij zijn in de ogen van de westerling 

slechts inboorlingen en hebben geen persoonlijke belangen. De „zwarte mens‟ wordt hierdoor 

een stereotype. Hij staat voor de natuur, terwijl de kolonist staat voor cultuur. De cultuur werd 

door de propaganda gezien als een geschenk aan de gekoloniseerde. Dit geschenk werd echter 

vaak met drang opgelegd.  

 

We zien dus dat zowel de Dahomey van het Nouveau Cirque, als de Congolezen tijdens de 

Onafhankelijke Kongostaat worden geportretteerd als „anderen‟. Er worden duidelijk barrières 

opgetrokken tussen de „wilden‟ en „de beschaafden‟. Zij worden beschouwd als entertainers 

tijdens hun dagelijkse bezigheden. Er wordt vanuit gegaan dat de westerse beschaving het 

best wordt opgelegd aan deze mensen om hun levenskwaliteit te verhogen. De zwarte 

boezemt angst in maar prikkelt tegelijk de verbeelding.  
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Algemeen besluit 

 

Op 12 september 2004 werd het Cirque Nouveau voor het publiek open gesteld tijdens de 

„Open Monumentendag‟. Het was voor veel Gentenaren de kans om dit gebouw eens te 

betreden, te ruiken en ook te voelen. De rijkdom en pracht van de gloriedagen van het circus 

lijkt vandaag wel erg ver verwijderd. Maar er blijft een niet te ontkennen magie hangen rond 

dit gebouw. Er was tijdens deze „Open Monumentendag‟ een grote belangstelling wat bewijst 

dat de mensen nog steeds interesse hebben voor dit gebouw en dat de stad deze geschiedenis 

niet mag vergeten. Het circus blijft een sterke aantrekkingskracht uitoefenen op het publiek. 

 

 

Een circusvoorstelling zit bol van de theaterelementen zoals een decor, muziek, verlichting, 

kostuums… Al deze elementen worden in het circus op een specifieke manier ingevuld. Zo 

kent een circusvoorstelling geen plot en heeft het geen uitgediepte personages. Ook een grote 

lichamelijkheid en weinig tekst zijn typische kenmerken van het circus. Het circus bleef 

desondanks al deze elementen lange tijd genegeerd in het veld van de theaterwetenschappen. 

Wel lieten enkele grote namen uit de theaterwereld, zoals Mejerchold en Brook, zich 

inspireren door het circus. Het circus speelt in de theatervernieuwing een grote rol want het 

staat haaks op de klassieke theaterconventies.  

 

De circusvoorstelling leek jarenlang een succesformule te zijn maar rond de jaren ‟50 kreeg 

het circus te kampen met problemen. Het grote publiek bleef weg en het circus zag zich 

verplicht om te evolueren. Naast het traditionele circus ontstond het circustheater. Deze 

circusvorm werkt zonder dieren en leunt meer aan bij het theater. Het bekendste circustheater 

van vandaag is ongetwijfeld „Cirque du Soleil‟. 

 

 

In de studie naar de geschiedenis van het circus werd duidelijk dat deze entertainmentvorm al 

eeuwenlang erg populair is bij het grote publiek. De mix van acrobatie, humor en dieren geeft 

een unieke kijkervaring. In de Oudheid waren de voorstellingen in het Circus Maximus de 

voorlopers van het moderne circus. Tijdens de Middeleeuwen zien we vooral veel 

rondtrekkende artiesten die zich bij de foor voegen om wat geld te verdienen. Maar de naam 
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circus kwam pas met de Engelsman Astley in gebruik. Deze stond aan de wieg van het 

moderne circus. Vanuit Engeland heeft het circus zich verspreid over de hele wereld.  

 

Tijdens de zoektocht naar het verleden van het Cirque Nouveau werd duidelijk hoe boeiend, 

kleurrijk en interessant deze opvoeringen waren. En dan niet alleen voor 

theaterwetenschappers maar ook voor alle Gentenaren die geïnteresseerd zijn in hun 

stadsgeschiedenis. In de geschiedenis van het circus te Gent komt duidelijk naar voren hoe de 

stad nood had aan een stenen circusgebouw. In de tweede helft van de 21
e
 eeuw werd het 

gebouw echter grotendeels tot verkrotting overgelaten. Het gebouw is nu eigendom van de 

stad maar heeft nog geen doel. Het is erg belangrijk dat de stad Gent inziet dat dit prachtige 

element van de stadsgeschiedenis niet mag verdwijnen. De bijzondere architectuur is een 

restant van de circusgeschiedenis waar Gent trots moet op zijn.  

 

Een onderzoek naar de circusopvoeringen in het Nouveau Cirque is niet gemakkelijk 

aangezien er geen literatuur over bestaat. Daardoor moet het archiefmateriaal aanzien worden 

als belangrijkste bron. In het archief van de universiteitsbibliotheek vinden we veel informatie 

terug over de opvoeringen in het Nouveau Cirque. Deze losse documenten lijken op het eerste 

zicht misschien erg triviaal maar zijn dus van groot belang voor het schetsen van de 

opvoeringen. Met deze verhandeling hoop ik dat duidelijk wordt dat het bewaren van 

reclamefolders, programmaboekjes, affiches en dergelijke nuttig kan zijn. Het goed 

archiveren van deze documenten zou onderzoekswerk nog makkelijker maken.  

 

Het tweede deel van de verhandeling bestaat uit twee case studies. Deze proberen om inzicht 

te geven in twee specifieke acts die plaatsvonden in het Nouveau Cirque. 

 

De clown werd in de eerste case study besproken. De clown komt in alle culturen voor en is 

een spilfiguur voor het circus. We onderscheiden verschillende soorten en types clowns met 

als belangrijkste de witte clown en de Augustclown. Deze werden door de geschiedenis heen 

gevormd en bestaan tot op de dag van vandaag nog steeds. De clown gebruikt tijdens zijn acts 

een zeer specifieke humor om met zijn publiek te communiceren. Deze humor is woordeloos 

en niet cultuurgebonden. Daardoor kunnen mensen van over de hele wereld lachen met de 

humor van de clown. De circusclown heeft onder andere voorlopers in de Italiaanse 

commedia dell‟arte waar de knechten dezelfde soort lichamelijke humor toepasten. De humor 

van de clown vond ook ingang in de filmwereld waar het slapstickgenre een tijdlang heel 
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populair was. Onder andere Charlie Chaplin is hier een voorbeeld van. De clown maakt 

vandaag nog altijd deel uit van het circus en heeft een belangrijke plaats in de voorstelling. De 

affiche van de „Vliegende Bladen‟ toont aan dat de clown ook vaak een publieksfavoriet is 

aangezien er een benefiet werd georganiseerd ten voordele van de clown Robert Pinta.  

 

De tweede case study betrof de „ander‟ in het circus. Deze ander staat voor alles wat het 

publiek niet kende. In het archief vonden we enkele voorbeelden van voorstellingen in het 

Nouveau Cirque waar performers als „vreemden‟ werden geportretteerd. Het gaat hier niet 

enkel om anomalieën van het menselijke ras zoals dwergen of reuzen maar ook om 

buitenlanders. Deze anderen werden op het einde van de 19
e
 eeuw nog gezien als vreemden 

en werden als het ware tentoongesteld in het circus.  

 

 

We behandelden specifiek de voorstelling die een groep Afrikanen in 1899 bracht in het 

Nouveau Cirque. Deze Dahomey brachten een demonstratie van hun gevechtskunsten en een 

pantomime. De groep bestond uit vrouwen en mannen. De vrouwen behoorden tot de gekende 

Dahomey Amazones die ten dienste stonden van de koning. Over deze voorstellingen waren 

verschillende bronnen voorhanden wat het analyseren van deze voorstelling zeer interessant 

maakt. Naast twee affiches vonden we ook een boekje met informatie en een brief van de 

circusdirecteur. De Dahomey worden hier op een erg eenzijdige manier naar voor gebracht als 

een bloeddorstig volk dat constant oorlog voert. Hun opvoering is een verlengde van deze 

overtuiging.  

 

We vergeleken de manier waarop de Dahomey werden geportretteerd met de manier waarop 

de Congolees werd afgebeeld tijdens de Onafhankelijke Kongostaat. De gelijkenissen zijn 

opmerkelijk. Tijdens enkele tentoonstellingen in België werden Congolezen overgebracht om 

in een soort „negerdorp‟ te resideren. Zij dienden dus als levende tentoonstellingsobjecten en 

werden op dezelfde manier gezien als de Dahomey namelijk enkel in termen van etniciteit. 

Zowel de Dahomey als de Congolezen werden niet als individuen gezien maar als deel van 

een groep met als belangrijkste kenmerk hun „anders zijn‟ ten opzichte van de Westerse mens. 

 

 

In deze verhandeling werden twee acts besproken. Hiervoor werden de beschikbare bronnen 

van naderbij bekeken en werd getracht om deze acts aan een theoretische basis te binden. Het 
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is meteen duidelijk hoe interessant deze voorstellingen wel niet zijn. Er zijn nog honderden 

andere circusvoorstellingen, die plaatsvonden in het Nouveau Cirque, die onbesproken 

blijven. Hopelijk komt er in de toekomst meer interesse voor deze voorstellingen en krijgen 

we zo een volledig beeld van het Nouveau Cirque.  
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Bijlage 2: Overzicht van alle circussen die te gast waren in het Nouveau 
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Jaar   Periode   Naam 

 

 

1895   Halfvastenfoor  Ed. Wulff 

1896   Halfvastenfoor  Gotthold Schumann 

1897   Halfvastenfoor  Gotthold Schumann 

1898   Halfvastenfoor  Vinella 

1899   Halfvastenfoor  Renz 

1900   Halfvastenfoor  Beketow 

1901   Halfvastenfoor  Oscar Carré 

1902   Halfvastenfoor  Wulff 

1903   Halfvastenfoor  Dekock 

1904   Halfvastenfoor  Wulff  

1905   Halfvastenfoor  Durandsen 

1906   Halfvastenfoor  Max Schumann 

1907   Halfvastenfoor  Internationalen Cirk 

1908   Halfvastenfoor  Beketow 

1909   Halfvastenfoor  Gaberel 

1910   Halfvastenfoor  Albert Carré 

1911   Halfvastenfoor  Max Schumann 

1912   Halfvastenfoor  Max Schumann 

1914   Halfvastenfoor  Max Schumann 

1925   Halfvastenfoor  J. De Jonghe 

1926   Halfvastenfoor  De Jonghe 

1927   Halfvastenfoor  Gebroeders Amar 

1928   Halfvastenfoor  Internationale Cirk 

1929   Halfvastenfoor  Internationale Cirk 

1930    Halfvastenfoor  Internationale Cirk 

1930   December   Hagenbeck 

1931   Halfvastenfoor  Internationale Cirk 

1931   Winterfoor   Albert Carré 

1932   Halfvastenfoor  Ernest Schumann 

1933   Halfvastenfoor  Jacob Busch 

1935   Halfvastenfoor  Olympia (Demuynck) 
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1936   Halfvastenfoor  Olympia (Demuynck) 

1936   November   Jacob Busch 

1937   December   Sarrasani 

1938   Halfvastenfoor  Olympia (Demuynck) 

1939   Halfvastenfoor  Olympia (Demuynck) 

1943   November   De Jonghe 

1944   Mei    De Jonghe 
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Bijlage 3: Les Dahoméens a Gand, Handgeschreven brief van 

circusdirecteur J.-J. Heetwinkel, aan redactie van een krant, Gent, 1899 
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Bijlage 4 : Informatie boekje over de Dahomey, geschreven door 

FULBERT-DUMONTEIL, Guerrières et guerriers du Dahomey 
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