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De Bredase kermissen

In juni lï91 verbleef prinses Wilhelmina, de echtgenote van prins
Willem V, enige tijd in Breda. Ze bezocht daar ook de kermis. Blijkens
een brief aan de prins, die op reis was naar Aken, vond ze deze "assez
brillant". Dit mag een deskundig oordeel heten, want Wilhelmina was
natuurlijk vertrouwd met de vermaarde Haagse kermis, die door de
Oranjes regelmatig werd bezocht. De statige prinses zal overigens wel
weinig belangstelling hebben getoond voor het amusement dat aan het
Bredase publiek werd geboden, haar aandacht zal eerder zijn uitgegaan
naar de uitstallingen van de "kramers". Ze kocht daar horlogekettingen
voor haar man en voor haar oudste zoon Willem Frederik en ongetwijfeld (maar dat vermeldt de correspondentie niet) een aantal verrassingen voor haar hofdames. 1
De twee kermissen die Breda destijds kende, één in de Pinksterweek
en één in de eerste week van november (die ook in officiële stukken
nog Allerheiligenkermis heette) hadden een heel ander karakter dan de
kermis nu. De vermakelijkheden ontbraken wel niet, maar de kermis
was toch in de eerste plaats een jaarmarkt, waar men allerlei dingen kon
kopen die anders niet of in niet zo ruime sortering te verkrijgen waren.
Toevallig weten we bijvoo~beeld dat er nu en dan ook een uitstalling
was van "religieuze artikelen". In juni 1685 hadden enige deelnemers
aan de classis-vergadering, die toen juist in de kermisweek te Breda
werd gehouden, dit niet zonder ontsteltenis geconstateerd. Het verslag
daarover in de classis-akten is te schilderachtig om het niet in zijn geheel
weer te geven: "Is ook ... van sommige Broeders met droefheijt verhaelt, dat sij komende ontrent de Markt hebben iterativelijck gehoort
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sekeren cramer luijdskeels roepen: hael pater nosters, en met andere
diergelijke afgodische waren voorstaende. Hier op is D. Deputatis in
last gegeven om stante c1asse (nog tijdens de vergadering dus) dit te
demonstreren aan de Heer Stadhouder (de plaatsvervanger van de dros·
saard, destijds Cornelis Damisse) opdat dit geweert mochte worden.
De Heer Stadhouder, dit animeus opnemende, heeft praesentibus D.
Deputatis (in tegenwoordigheid van de heren afgevaardigden) desen
cramer ontboden, hem aenseggende, dat dit een coopmanschap was bij
publijke placcaten verbooden. Belaste hem binnen een uijr met dit af·
godis poppegoet van de Markt te delogeren of soude het anders door
sijn dienaers laten doen of te grabbel werpen".2
Over hetgeen in de zeventiende en achttiende eeuw op de Bredase
kermis verder nog te koop was, is ons overigens weinig of niets bekend.
Veel meer weten wij over de vermakelijkheden die er waren. Dit danken
wij aan de rekeningen van de aalmoezeniers, de beheerders van het
stedelijk armenfonds. 3 Exploitanten van vermakelijkheden moesten namelijk in dit fonds een bijdrage storten, zodat wij uit de rekeningen een
indruk kunnen krijgen van wat er in de stad aan kermisattracties en
ander amusement te beleven viel. Volledig zijn de opgaven niet. Aller·
eerst komen in de reeks rekeningen enige lacunes voor. Wij hebben bijvoorbeeld geen gegevens over de jaren 1640-1659, toen de aalmoessenie
verenigd was met de diaconie; ook zijn de rekeningen over enkele jaren
(o.a. 1702 - 1712) verloren gegaan. Bovendien werden, naar het schijnt,
in het algemeen niet degenen belast die in de openlucht optraden, daar·
door vallen figuren als de muzikanten, de liedjeszangers en de vuur·
vreters, die er zeker geweest zijn, buiten ons gezichtsveld. Ook zijn
blijkbaar een aantal voorstellingen aan de aandacht, of althans aan de
administratie, van de aalmoezeniers ontsnapt: uit andere bronnen, bij.
voorbeeld de magistraatsnotuien, is ons soms het optreden van artiesten
bekend die in de rekeningen van de aalmoessenie geen vermelding vin·
den. De grootste hindernis is echter dat de opgaven in de rekeningen
soms weinig gedetailleerd zijn. Dikwijls vinden we alleen maar "van een
spul" of "van speelders op de kermis", zodat we ons van de aard der
voorstelling geen beeld kunnen vormen.
De grondslag waarop de bijdrage aan de aalmoessenie werd bere·
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kend, kon heel verschillend zijn. Soms werd een derde van de opbrengst
verwacht, soms een vierde, soms bepaalde men zich tot een zeker bedrag
(een stuiver bijvoorbeeld) per bezoeker; herhaaldelijk sloot men vooraf
een akkoord tot een bepaalde som, nu en dan schijnt de omvang van
de tent als uitgangspunt te zijn genomen. Uiteraard kwam het voor dat
de verschuldigde bijdrage niet geïnd kon worden omdat de kermisklanten tevoren met de noorderzon verdwenen waren. Een enkele maal
vinden we daarover in de rekeningen een aantekening, maar het zal ook
wel gebeurd zijn zonder dat het werd genoteerd. Ook dat kan een reden
zijn waarom de opgaven van de aalmoessenie niet volledig zijn.
Dat het kermisvermaak weerstanden ondervond, speciaal van kerkelijke zijde, zal niemand verbazen. Met min of meer succes hebben de
predikanten overal ervoor geijverd dat deze "hoochten Baäls" zouden
worden geslecht. In Breda schijnen ze nu en dan enig resultaat te hebben
geboekt; als ze bijvoorbeeld in juni 1658 stadhouder Buycx aanspreken
over "de coordendanssers ende diergelijke ijdelheden op de kermisse
gepleeght" stellen zij vast dat deze ijdelheden "vóór deze volgens verscheijden doleanties" (bedoeld is: naar aanleiding van verschillende protesten) afgeschaft waren". Buycx antwoordt hun dat hij de vermakelijkheden niet onmiddellijk kan doen ophouden, maar "dat men in toecomende bijtijds sal invigeleren sodanighe lichtveerdigheden te verhinderen".4 Toch is in 1660 en volgende jaren alweer sprake van "coorddanssers" en "verthooningen". In later tijd ontmoeten we herhaaldelijk
nieuwe protesten van de kerkeraad. Soms liet de magistraat zich daardoor beïnvloeden. In de jaren 1676, 1677 en 1684 bepaalt deze dat
"egeensints eenige commedianten, koorddansers, marionetten, gogelaers
ofte andere diergelijke spelen" op de kermis zullen worden toegelaten. 5
In die zin wordt ook een advertentie geplaatst in de Haerlemsche Courant. In de achttiende eeuw gebeurde dat nog een keer in 1754. 6 Soms
werd ook aan een bepaald gezelschap om niet genoemde redenen de toelating geweigerd.
Maar nu en dan bleken de heren van het stadhuis zo weinig afkerig
van de kermisvermaken dat zij de artiesten voor eigen kring lieten optreden. In juni 1705 speelden comedianten en muzikanten voor de magistraat en kregen daarvoor uit de stadskas veertien gulden. 7 In 1712
137

Jaarboek De Oranjeboom 28 (1975)

mochten koorddansers (op eigen verzoek, naar het heet) een voorstelling
geven voor drossaard Van Duyvenvoorde en de leden van de magistraat
"beneffens de meeste vrouwen van fatsoen van de stadt". Men betaalde
hun daarvoor ruim achtenveertig gulden, weer uit de stadskas!8
Het kermisvermaak

In vergelijking met hetgeen tegenwoordig op de kermis te beleven
valt, waren de genoegens destijds bescheiden. De grote mechanische
toestellen die men daar thans aantreft, waren toen nog onbekend. Het is
zelfs de vraag, of er al een draaimolen aanwezig was; genoemd vinden
wij die in elk geval nergens.
Wel werd op velerlei manieren gespeculeerd op de sensatielust van
het publiek. Sensatie zocht men bij loterijen in verschillende vormen. De
aalmoezeniersrekeningen boeken ze overigens alleen maar in het begin
van de zeventiende eeuw. In 1601 betaalt Hendrick Pietersen Winter
60 gulden "voirt opstellen van de loterije". In 1607 wordt van de loterijkramen vier gulden ontvangen. In 1620 brengt een loterij bij accoord
100 gulden op. Dat er daarna van loterijen geen melding meer wordt gemaakt, mag vreemd heten, maar het betekent niet dat dit soort hazardspelen niet meer is voorgekomen. In 1695 en 1699 protesteert de kerkeraad tegen de aanwezigheid van "draaijborden" op de kermis. 9 In mei
1707 verzoekt dit college aan de magistraat op de aanstaande kermis
geen toelating te verlenen aan "commedianten of rijffelaars, etc.".lü De
rijffelaars waren in ieder geval loterij-exploitanten, ze verlootten doorgaans zilverwerk: wie met drie dobbelstenen drie gelijke cijfers wierp,
mocht een stuk uit hun uitstalling kiezen. l l De kerkeraad zou hen toch
niet hebben genoemd als ze er in andere jaren ook niet waren. Hetzelfde
geldt voor de hierboven genoemde publicatie van de magistraat uit 1754,
waarin wordt afgekondigd dat op de komende kermis "geene koordedansers, loterijkramen, draaijborden off rijffelaars zullen werden getollereerd".6
Wat ongewoon en zonderling was kon altijd rekenen op belangstelling. Het "schaep met twee hooffden en ses voeten" (1620), het "paert
met acht beenen" (1683), het "monsterbeest halff kalff ende halff
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wolf" (1693) trok in de zeventiende eeuw een geïnteresseerd publiek.
In de achttiende eeuw schijnen zulke abnormaliteiten weinig aantrekkingskracht meer te hebben gehad, we vinden ze dan niet meer genoemd.
Abnormale mensen bleven echter interessant. De man zonder armen
(1670 en 1681) de man zonder armen en benen (1767) de juffrouw
zonder handen (1785) waren altijd goed voor een vertoning, die misschien meer spectaculaire bijzonderheden opleverde dan wij vermoeden;
de juffrouw zonder handen kon mogelijk wonderlijke vaardigheden laten
zien, zoals het meisje dat Constantijn Huygens op de Haagse kermis zag
naaien met haar tenen. 12 Het aanschouwen van bijzonder grote of bijzonder kleine mensen is ook altijd een bron van vermaak geweest. Dat
"een jonge reus sijnde een Switser" (1765) "een reusinne" (1779)
"een kleyn vrouwspersoon" (1765) "een Turkse cabouterman" (1762)
en met name de combinatie van "een lange man en een cort vrouwpersoon" (1686) belangstelling wekten mag ons dus niet verwonderen.
In de tweede helft van de achttiende eeuw oogstte men succes met
mensentypen uit verre landen. Voorbeelden daarvan zijn de "reuse wildeman" (1777) de "chinese wildeman" (1779), de "drie wilde mensen"
(1786) en speciaal het "wild kind" dat vertoond werd in gezelschap van
"gediertens" (1786).
De "gediertens", uitheemse dieren natuurlijk, konden ook op zichzelf publiek trekken. We ontmoeten op de Bredase kermis een beer
(1633) een leeuw (1666 en 1757) een tijger (1684) een struisvogel
(1750) een luipaard (1756) een dromedaris (1756) en een kameel
(1785 en 1786). De olifant kwam het allerlaatst, in 1800. Zo'n kolos
was moeilijk te vervoeren; Amsterdammers hadden dat al in 1484 ondervonden, want toen ze het beest op een schip wilden laden om het naar
Utrecht te vervoeren, viel het in het water en verdronk. 13
Of de genoemde dieren ook kunsten vertoonden, wordt ons niet verteld. Echte dressuur komt pas duidelijk aan het licht in de zestiger jaren
van de achttiende eeuw. Dan verschijnt er "een hondenspel" (1767),
Engelsen vertonen "exercitiën met paarden" (1768 en 1770). Ook
horen we van "konsten op paarden" (1786, 1791 en 1792) van "klijne
paardjes" (1791). Merkwaardig lijkt de combinatie van "een konstpaardje en een sterke juffrouw" (1788).
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Met deze dressuurproeven kwamen we al op het terrein van de menselijke prestaties. Daaronder nemen de vertoningen van de koorddansers
de eerste plaats in. Dat blijkt al uit de titel van de post vermakelijkheden in de rekeningen, die doorgaans luidt "van coordedansers en andere speelders". Tussen 1608 en 1800 worden meer dan dertig voorstellingen van koorddansers vermeld. Dat deze voorstellingen zeer uiteenlopend waren, valt alleen reeds uit het verschil in recettes af te leiden.
Terwijl sommige aan de aalmoessenie niet meer opbrachten dan drie tot
vijf gulden, zijn er andere die 50, 60 of zelfs meer dan 100 gulden opleverden. De verklaring zal wel hierin liggen dat de executanten zich
niet altijd beperkten tot uitsluitend koorddansen, doch ook andere vormen van akrobatie vertoonden en wellicht een heel variété-programma
uitvoerden. Men kan ook moeilijk aannemen dat het selecte gezelschap
van de drossaard in 1712 alleen maar op wat balanceerkunst werd onthaald. Met de koorddansers zijn we dus wel heel dicht bij de "springers
en postuurmakers" uit 1757 ("postuurmakers" zijn acrobaten). Van een
zekere Magito wordt trouwens in 1758 uitdrukkelijk vermeld dat hij
optrad met "sprinkonsten en coordedanssen".13 a
Naast de koorddansers vinden we de goochelaars. Maar deze hadden
blijkbaar maar bescheiden inkomsten. Verreweg de hoogste bijdrage
komt van een Rediger in 1760 (ruim veertien gulden). Zelfs de beroemde Pinetti was voor drie voorstellingen in 1790 slechts viereneenhalve gulden schuldig; maar deze had een akkoord gesloten voor anderhalve gulden per voorstelling. Ook de heer Philadelphia die in 1787 in
de kaatsbaan "sempathetische kunsten" vertoonde (een soort telepathie
waarschijnlijk) schijnt geen talrijk publiek te hebben getrokken, hij betaalde ruim vijf gulden.
Nu en dan waren er ook glasblazers (1617, 1687). Of ze nu nog op
kermissen voorkomen, weet ik niet; zelf heb ik ze in mijn jeugd nog
bezig gezien, ze vervaardigden en verkochten allerlei kleine voorwerpen
in glas. "Wasse beelden" (waarschijnlijk van historische personen)
werden meermalen vertoond (1686, 1768, 1780, 1796 en 1797). Soms
waren er ook sprekende beelden (1782), in 1779 zelfs een Engels sprekend beeld. Min of meer tot dezelfde categorie behoorden wellicht de
"horlogie-poppe" (1695) en de "twee postuuren (beelden) die speelde
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op de dwarsvluijdt" (1765), een vertoning die blijkbaar veel publiek
trok, want ze bracht de aalmoessenie ruim 26 gulden op. Een "bewegende schilderije" was te bekijken op de najaarsmarkt van 1759. In 1786
vertoonde Jean Baptiste Lolyve uit Montpellier op de Havermarkt
"hydrolique en mechanische konststukken", maar het bracht hem meer
schade dan voordeel, want de droogscheerdersknecht Jacobus van der
Ven had 's nachts zijn tent opengebroken en enige van zijn kunstwerken
vernield.l 4 In de rekening van de aalmoessenie komt hij dan ook niet
voor.
Wij zouden graag meer weten over het "Hoff van Sijne Hoocheijt
naar 't leven affgebeelt" dat geëxposeerd was op de voorjaarskermis van
1684. Was dit het Bredase of het Haagse hof? Beter zijn wij ingelicht
over het "afbeeldsel van Salomons tempel" dat in 1760 en opnieuw rond
1796 kon worden bewonderd. Dit moet wel het "leerzaam en fraai
kunststuk" zijn geweest dat in 1756 door de predikant Rijk in samenwerking met zijn broer, een goudsmid, was vervaardigd. Arent Fokke
beschreef het in zijn boekje over de Amsterdamse kermis dat in 1801
verscheen. 15 Volgens Fokke mat het model 36 voet in omtrek, het
binnenste zou zelfs "met massief gouden vaten prachtig verrijkt" zijn
geweest.
Verscheidene posten van de aalmoessenie-rekeningen geven ons alleen maar raadsels op. Wat betekenden de "ldijne legers" die in 1762
op de Havermarkt in "De Druyff" werden vertoond? Een expositie van
tinnen soldaatjes? Waren de "vooge1en die deferente toonen songen"
waarmee Adam Hambman in 1764 voor de dag kwam, kunstprodukten
of echte voge1s? In het laatste geval zou zijn voorstelling vergelijkbaar
zijn met de "kunstige vertooninge van kanarievogels" die in 1792 op de
Havermarkt kon worden bewonderd.
Duidelijker is in ieder geval het optreden van de "operateurs", die
we in de tweede helft van de achttiende eeuw ontmoeten. Operateurs
waren reizende heelmeesters die zich vooral toelegden op de operaties
die wegens het daaraan verbonden risico aan de gewone chirurgijns verboden waren, speciaal de steen-, breuk- en staaroperaties.1 6 Ook in Breda
was krachtens de bepalingen van de gildebrief van 1599 aan de chirurgijns het "snijden van den steen, rupture, oft in cataractam" uitdrukke141
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lijk ontzegd. Dit handwerk bleef voorbehouden aan doorgaans reizende
specialisten, die echter slechts met toestemming van de magistraat en
van de deken van het gilde hun taak mochten vervullen. 17 Als in oktober 1753 de hoogduitse operateur Johannes Mindel verzoekt "geduurende de aanstaande markt .... deszelvs kunst te mogen exerceeren"
wordt hij dan ook verplicht "het Chirurgijns Gilde deeser Stadt behoorlijk te kennen en te betalen de geregtigheijd daar toe staande".18 Mindel
vinden we, hoewel hij een eigen tent had, niet genoemd in de aalmoezeniersrekening. De reden was wellicht dat zijn werkzaamheid niet als
een kermisvermaak kon worden beschouwd. Dat was wel het geval met
de operateurs die in 1774, 1777,1778 en vermoedelijk nog in 1791 op
de kermis verschenen, want deze traden op "met een theater". Dit
theater diende niet alleen voor het demonstreren van het bloedige
handwerk aan wie daar belangstelling voor had, maar ook om publiek te
trekken met amusement. Uit Breda zijn ons daarover geen bijzonderheden overgeleverd, maar het is bijvoorbeeld bekend dat in 1739 de
befaamde operateur Du Tacq in Den Haag tussen de medische werkzaamheden door een klucht opvoerde met de troep die hem vergezelde. 19

Poppenspelen
Zodoende brengt het medische bedrijf ons bij het toneel, dat aanvankelijk ook een onderdeel was van het kermisvermaak. De eenvoudigste vorm daarvan waren de poppenspelen. Het eerste vinden we vermeld
in 1670, maar misschien waren er al eerder geregistreerd onder de naamloze "spullen". Toch zou de waardering die de administrateur van de
aalmoessenie in 1670 bij uitzondering uitspreekt - hij schrijft over "de
marionetten die op de kermisse een fraye verthooningh speelden" - de
indruk kunnen wekken dat het toen om een nieuwigheid ging. Vooral
in de tweede helft van de achttiende eeuw verschenen de poppenspelers
vrij regelmatig op de kermis. Sommige spelers worden met name genoemd: Jacob de Vries (1758) de Fransman J. P. Magiton (1765 en
1769) Ch. Siesenest (1785 en 1786) en Rams (1786 en 1788). Soms
ging hun voorstelling met andere attracties gepaard. In 1766 was er een
met een "perspectief", hetgeen betekende dat er, met een zekere diepte142
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werking wellicht, min of meer bewegende taferelen werden vertoond,
zoals beschreven wordt door de "rekommandeerder" die door Coenraad
Droste in zijn blijspel "De Haagse Kermis" wordt opgevoerd:
"Sa, sa, wij bidden jou ei lieve
Kom hier doch zien de Perspectieve.
Venetien is 't eerste gezicht,
En dan Antwerpen sonder licht.
Dat ziet men by de Maan en Sterren.
En Koppenhaage vliegt van verren.
Men schiet van Schepen en van Wallen,
Doch met loskruit en sonder ballen".20
Andere posten spreken ook van "marionetten en andere kunsten".
Soms hadden de vertoningen plaats in geïmproviseerde ruimten: in 1767
zijn er voorstellingen in het pakhuis van Steph. Vertholen, in 1786 in
de Sint-Joostkapel.
De meest gerenommeerde poppenspelen waren die van De Drie
Kroonen (1753 en 1765) en van De Vier Kroonen (1759, 1766 en
1791 ). Het gezelschap van De Drie Kroonen had zeker de oudste brieven, vermoedelijk was het afkomstig uit Keulen, de stad die de drie
kronen (van de Drie Koningen) in haar wapen voert. Maar het kreeg
zeker al in het begin van de achttiende eeuw concurrentie van een gelijkgeaarde onderneming die zich niet zonder aggressiviteit De Vier Kroonen
noemde. Deze onderneming, die onder leiding stond van Paulus Alexis,
later van diens zoon Alexander, wist meer dan een eeuw lang haar populariteit te handhaven. Nog in 1790 sprak prinses Louise, de dochter van
prins Willem V, van "Ie spectacle national".21 In Breda verscheen de
troep met een eigen tent. Het programma was zeer gevarieerd en moet
vooral voor de kleine burgerij en voor de kinderen aantrekkelijk zijn
geweest. Men begon met "perspectieve gezichten", waarbij de bezoekers
o.a. de maan en de sterren en het opkomen van de zon konden bewonderen. Maar men vertoonde op deze wijze ook actuele gebeurtenissen,
een soort journaal dus. Daarna volgde het poppenspel met grote poppen
die veel gelijkenis moeten hebben gehad met die van de Antwerpse
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poppentheaters. Een affiche uit 1702 beschrijft ze als "Italiaansche
postuyren, door veel konst in levensgrote gebragt en haer in alles bewegend als levendige mensen, in veel Italiaansche poetsen en tooneelen
van geslepen kristal en veel soorten van dierbare gesteentens". De poppenspelers van De Vier Kroonen beschikten over een ijzersterk repertoire, een van hun successen was "De standvastige Genoveva of de
herstelde onnoozelheid". Ook daardoor verraadt het spel zijn verwantschap met de Antwerpse Poesjenellenkelder. Zoals ook bij het toneel
gebruikelijk was, volgde na het drama een klucht. Trouwens, ook het
treurspel was "ten einde den aanschouwer niet te zeer te bedroeven"
afgewisseld met het vertonen van "een vliegende draak, een kruipende
lintworm en een wandelende Elephant". Doch ook de klucht betekende
nog niet het einde. Er volgde opnieuw een stuk journaal, waarna men
"met stille verbazing" kon genieten van het alles overtreffende spektakel: "het grote cristale paleis van Juno" of "de gloriekamer van
Jupiter". Tot besluit kon het publiek zich nog vermaken met een vertoning van chinese schimmen. 22

Toneel in de zeventiende eeuw
Over het eigenlijke toneel zijn de gegevens aanvankelijk schaars en
vaag. Pas in de loop van de achttiende eeuw krijgen we duidelijke gegevens over de gezelschappen die in Breda optraden. Daarvóór mogen
we al blij zijn als de archiefstukken het woord "comedie" of "comedianten" laten vallen, want met "spel" en "speelders" kunnen ook allerlei
andere amusementen zijn bedoeld. Dat de "spuelders" die in 1601 en
1602 op de kamer van Vreuchdendael speelden, echte toneelspelers
waren, kunnen we dus alleen maar vermoeden. Leden van de kamer zijn
het zeker niet geweest, want deze werd, na in 1581 te zijn opgeheven,
eerst in 1610 hersteld. 23 In 1607 horen we van comedianten die een
voorstelling gaven in het huis Brecht, in 1608 is er een "camerspeelder"
in de kamer van Vreuchdendael. Het huis Brecht en de kamer van
Vreuchdendael worden daarna niet meer als toneellokaal genoemd.
Ook na het herstel van Vreuchdendael is van toneelspel door de
leden van de kamer nauwelijks iets te merken. De vertoning van de ge-
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A. Fokke, Simonsz. De Amsterdamsche kermis, Haarlem 1801.
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schiedenis van Gideon op een erepoort tijdens de intocht van prins
Maurits in 1620 kan wel niet als een toneelopvoering worden aangemerkt. 24 Eerder kan die naam worden toegekend aan de "verthooninge
van de blyde ende denkweerdige historie van de reductie deser stadt',
waarvoor de kamer in 1616 een beloning kreeg uit de stadskas. 25 Wellicht was dit een opvoering van het spel over de verrassing met het
turfschip dat Jacob Duym in 1606 in druk had laten verschijnen. 26 De
amateuristische werkzaamheid van de rederijkers blijkt in de Noordelijke
Nederlanden al spoedig te zijn verdrongen door de opkomst van het
beroepstoneel. Dit in tegenstelling tot de Zuidelijke Nederlanden, waar
het beroepstoneel pas in de loop van de achttiende eeuw tot ontwikkeling kwam, waardoor de rhetoricijnen nog lang een grote bloei hebben
gekend. 27 In Breda bespeuren we nog een poging tot toneelaktiviteiten
bij de kamer De Dystelblom waarin vijftien of zestien jongeren zich
hadden verenigd. In een verzoekschrift aan de prins uit 1624 getuigen
zij, dat zij "hon daechelyx exerceren oft by bequamen tyde occuperen
in de acte van diveersche stichtelycke comedien, tragedien ende andere
morale esbattementen oft oeffeninghen der rhetoricque consten". In
februari 1624 hadden zij een overeenkomst gesloten met de kamer De
Oraengieboom waarin werd bepaald dat De Dystelblom vier maal per
jaar een voorstelling zou mogen geven in het lokaal van De Oraengieboom, waarbij een collecte zou worden gehouden voor de armen van de
stad. Ook zou men wederzijds de toneelkleren die men bezat, aan elkaar
uitlenen. 28 Van een en ander vernemen we verder niets meer. De uitvoering van de plannen zal wel verhinderd zijn door het in augustus begonnen beleg van Spinola en de daarop gevolgde Spaanse bezetting. In
de periode van twee eeuwen die wij hier beschrijven, zijn wij later,
buiten het schooltoneel van het Jezuïetencollege, nog maar eenmaal een
optreden van dilettanten tegengekomen: op 9 en 15 april 1665 vertoonden "de jonghmans deser stadt" twee comedies, die na aftrek van de
onkosten 57 gulden voor de aalmoessenie opleverden.
Jarenlang is het in de zeventiende eeuw tengevolge van de tijdsomstandigheden erg stil geweest op de kermis. Van 1621 tot 1640 heeft
de aalmoessenie - met uitzondering van vier gulden voor de vertoning
van een beer in 1633 - geen enkele inkomenspost wegens vermakelijk146
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heden kunnen boeken. Toneelspelers zullen er in die jaren dus ook wel
niet zijn opgetreden. In april 1642 echter stelt de kerkeraad vast dat er
enige comedianten in de stad zijn gekomen. Voor het eerst gaat het hier
om toneelspel buiten de kermistijd. De kerkeraad besloot de drossaard
en de magistraat erover aan te spreken "om te vernemen met wat autorisatie sij hier gekomen zijn, en of sij eenige gelimiteerde tijdt hebben,
met eenen versoekende datse soo t'mogelick is geweert mogen worden" .29
Het resultaat hiervan lezen we niet. Langdurig is het zeker niet geweest,
want in 1647 en 1648 moet de kerkeraad zich weer beklagen over de
aanwezigheid en de insolentiën van comedianten. 3ü Uit hetgeen hierboven is gezegd over de argumentatie van de kerkeraad in 1658 mag
worden afgeleid dat de protesten uiteindelijk toch enig succes hebben
gehad.
Op 26 april 1667 staan de stadsbestuurders uitdrukkelijk toe dat
toneelspelers in de stad optreden. 31 Maar daaruit kan niet worden opgemaakt dat hun houding ten opzichte van het toneel inschikkelijker
geworden is. De toelating kan zijn voortgekomen uit een behoefte om
aan de reeds aanwezige en nog te verwachten deelnemers aan de vredesbesprekingen enig vertier te bieden. In de rekeningen van de aalmoessenie vinden we de troep ook niet vermeld. Kort daarna blijkt de magistraat weer bijzonder weigerig. In november 1671 (na kermistijd) verzoekt een toneelgroep, gewapend met een aanbeveling van de commandeur, om in de stad te mogen spelen, doch "om redenen aan 't collegie
gebracht" (een formule die aan een interventie van de kerkeraad doet
denken) wordt het verzoek afgewezen. 32 Het was de eerste poging van
de militaire autoriteiten om het toneelleven in de stad te bevorderen.
Later zouden ze daar meer succes mee hebben.
Voorlopig stelde zich het probleem niet meer, want de in 1672 uitgebroken oorlog maakte dat aan theatergenoegens niet gedacht kon
worden. In 1672 en 1673 was er zelfs helemaal geen kermis, in 1674
en 1675 ontbraken in elk geval de vermakelijkheden. Pas in 1680 blijkt
het kermisplezier volledig te zijn herleefd. De aalmoessenie boekt dan
in juni het uitzonderlijk hoge bedrag van ruim 250 gulden van "de
coordanssers", wat het vermoeden wekt dat onder deze algemene noemer
ook wel tonelisten begrepen zullen zijn, want deze hieven doorgaans de
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hoogste entreegelden. Ook in 1682 en 1683 (de rekening van 1681
ontbreekt) waren de kermisontvangsten hoog: 208 en 174 gulden, wat
weer op de aanwezigheid van toneelspelers kan wijzen. Voor 1683 zijn
we daar wel zeker van, want van 20 tot 25 juni en van 5 tot 12 juli
treden er comedianten op, hetgeen wel verklaard zal moeten worden als
een voortzetting van opvoeringen tijdens de kermis. In 1684 verbiedt
de magistraat weer alle vermakelijkheden; erg streng schijnt het verbod
wel niet te zijn gehandhaafd, want er waren wel marionetten-voorstellingen (voor de kinderen, zullen we veronderstellen) maar comedianten
werden toen zeker niet geduld. In de eerstvolgende jaren horen we daar
ook niet meer van; vooral in de negentiger jaren van de zeventiende
eeuw heeft de kerkeraad duidelijk een sterke druk uitgeoefend op de
stadhouder en de magistraat om de vermakelijkheden te weren. 33
Nederlands toneel in de achttiende eeuw
In juni 1705 waren er in ieder geval weer comedianten in de stad,
want deze speelden toen, zoals gezegd is, voor de magistraat. Ook in
januari 1706 werd een gezelschap toegelaten. 34 Doch een troep die in
juni 1706 met voorstellingen begonnen was, werd weggestuurd, hun
persoonlijk protest op het stadhuis mocht hun niet baten. 35 De oorzaak
van deze repressieve houding laat zich enigszins raden, want op 23 mei
1707 verzoekt de kerkeraad aan de magistraat "alsoo het leger wederom
staat te marcheren", dat voor de kermis van dat jaar "prijselaars etc.
niet mogte worden geadmitteerd in desen oorloghtijde".36 Dit slaat
natuurlijk op de Spaanse Successieoorlog, die overigens al in 1702 was
begonnen. Of dit verzoek is opgevolgd kunnen we wegens het ontbreken
(tot 1712) van de aalmoessenie-rekeningen niet nagaan. Zeker is, dat
pas in 1720, zeven jaar nadat de oorlog was beëindigd, weer van toneelvoorstellingen sprake is.
Van geen der toneelgezelschappen waarvan we tot nu toe hebben
gehoord, wordt ons de identiteit onthuld. Waar kwamen ze vandaan?
Niet uit de Zuidelijke Nederlanden, want daar bestond nog vrijwel geen
beroepstoneel. Dat de Engelse of Franse troepen die destijds in de Noordelijke Nederlanden opereerden, toen reeds in Breda hun heil hebben
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gezocht, lijkt niet voor de hand te liggen. Eerder moeten we denken aan
de Nederlandse ensembles die in Amsterdam en Den Haag hun basis
hadden, maar die, na hun winterseizoen aldaar, heel veel moesten reizen
om zich staande te houden; met name bezochten ze de kermissen. 37
Zo was het nog in de tweede helft van de achttiende eeuw: Marten
Corver schrijft daarover met het oog op de periode 1766 - 1773: "wij
verzamelden gelijk de mieren ons brood in de zomer, dat wij 's winters
in Den Haag opaten".38 De troep van Jacob Rijndorp uit Den Haag
bereisde in 1695 zelfs de Zuidelijke Nederlanden, ze trad daar op in
Brussel, Gent en Brugge. 39 Ook waren er gezelschappen die vrijwel uitsluitend reizend de kost verdienden; de zojuist genoemde Jacob Rijndorp
schijnt in zijn jonge jaren tot zo'n troep te hebben behoord. 40
Waar speelde men in Breda? Voorzover men niet met een eigen tent
rondtrok - wat ook voorkwam 41 - vermoedelijk in de kaatsbaan, die bij
het kasteel behoorde. Ze lag aan de oostzijde van het Kasteelplein in een
gebouwencomplex dat ook de stallen, het koetshuis en de tuinmanswoning omvatte. 42 Het kaatsspel was allang uit de mode en reeds in
1612 vernemen we dat de kaatsbaan werd verpacht. 43 Van 1637 tot
1654 was ze verhuurd aan Jacob de Bruyn, die er verkopingen hield. 44
In 1727 en 1731 wordt in de aalmoezeniersrekeningen gesproken van
"een spul in de kaatsbaan", wat zeker niet uitsluit dat het lokaal al
eerder voor opvoeringen werd gebruikt. Ook elders, in Rotterdam, Den
Haag en Brussel, werden voormalige kaatsbanen als theaterzaal benut. 45
In februari 1739 was er zeker een toneelgezelschap in de kaatsbaan. 46 De uitvoeringen van deze Nederlandse troep riepen weer een
protest op van de kerkeraad. Want men had "aan de vroomen, opregten
en godvrugtigen ledematen deser gemeinte eene sonderlinge ergernisse
gegeven .... door dien de historie van Joseph uit het Heilig Woordt
van de levendigen Godt ontleend zijnde, in de comedie vertoont was".47
Vermoedelijk betrof dit een opvoering van Vondels Joseph-trilogie, die in verkorte vorm uiteraard - wel vaker op één avond werd vertoond. 48
Enige ouderlingen hadden ook te kennen gegeven "dat er gespeelt was
over weinig tijds een historie die men seide op David en Jonathan te
sinspelen" . Dit moet wel slaan op "De spiegel van edelmoedige vriendschap", in 1715 geschreven door Claes Bruin. Het stuk heette oor149
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spronkelijk "De vriendschap van David en Jonathan", maar op verzoek
van de regenten van de Amsterdamse schouwburg waren er "om geen
bijbelstof op het tooneel te brengen" enige wijzigingen in aangebracht,
zodat de geschiedenis voortaan onder andere namen in Sidon speelde. 49
Bijbelvaste Bredanaars hadden zich daardoor evenwel niet laten misleiden. Een en ander was voor de kerkeraad reden om de magistraat
erover aan te spreken, die daarop bepaalde dat bijbelspelen voortaan
verboden waren en dat ter controle de comedianten tevoren moesten
opgeven wat zij in de komende week voornemens waren te spelen. 50
Een troep die zijn herkomst nog duidelijker verraadt, ontmoeten we
in de herfst van hetzelfde jaar 1739. Een resolutie van de magistraat
vermeldt op 28 september: "Word aan .... Van Til gepermitteerd om
met haren troep alhier comedies te mogen representeren".51 De voornaam is bij Van Til niet ingevuld, maar aangezien het om een vrouw
gaat (er wordt immers gesproken van "haren troep") kan hier niemand
anders bedoeld zijn dan Hendrina Margaretha van Thil, die een der belangrijkste toneelspeelsters van de achttiende eeuw zou worden. Tot in
de negentiger jaren vierde ze triomfen, maar destijds was ze nog maar
een aankomende actrice, pas 17 jaar oud. 52 In 1738 had ze in de Amsterdamse schouwburg haar debuut gemaakt; dat ze daar in 1739 reeds
de directie voerde kunnen we dus bezwaarlijk aannemen. Maar dat is
ook niet nodig om haar leidende rol in Breda te verklaren. Een troep
die ging reizen werd dikwijls niet vergezeld door de directeur, zodat de
leiding aan een der acteurs werd toevertrouwd. Het laat zich indenken
dat men met opzet, om zekerder te zijn van de toelating, de charmante
Hendrina als woordvoerster heeft uitgekozen. Ze was immers volgens
een tijdgenoot "het mooiste en bevalligste meisje dat ten dien tijde aan
het tooneel was".53 Als het inderdaad de bedoeling is geweest te speculeren op de menselijke zwakheid van de stadsbestuurders, bleek dit niet
slecht gezien, want de heren lieten zich bepraten ondanks de felle oppositie die zich binnen het college openbaarde. Hiervan wordt in de
notulen, hoewel ze anders zelden of nooit een minderheidsstandpunt
weergeven, uitdrukkelijk melding gemaakt: "D'Heer en Mr. Willem
Hendrick Verbrugge is van sentiment dat men diergelijk soort menschen,
om de ongeluckige tijds omstandigheden waerin sig Europa thans be150
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vind, niet behoorde te admitteren, derhalven wel expresselijk en met
allen mogelijken ernst, daer tegens protesterende, versoekende dat sulcks
in de notulen moge werden aangeteekent".54 Op welke ongelukkige
tijdsomstandigheden Verbrugge doelde, is moeilijk te raden. Want er
heerste nog vrede, al zou die spoedig verbroken worden. Waarschijnlijk
behoorde deze ouderling tot het sombere mensensoort dat alleen maar
slechte tijden kent.
Het optreden van de Amsterdamse acteurs was voorlopig het laatste,
want spoedig kreeg het land te maken met de Oostenrijkse Successieoorlog, wat weer inperking der vermakelijkheden tot gevolg had. Pas in
1755 verschenen er weer comedianten. Ditmaal waren het de spelers
van de "Nederduytsche Haagsche Schouwburgh". Ze waren in Breda
van 20 mei tot 9 juli 1755 en daarna opnieuw van 26 november 1755
tot 9 maart 1756. Dit lange verblijf hield ongetwijfeld verband met de
Haagse lotgevallen van het gezelschap. Vanaf ongeveer 1752 had het
onder leiding van Jan Jago in een tent op het Voorhout gespeeld, maar
ondanks een subsidie van 5.000 gulden dat door prinses Anna, de weduwe van WilIem IV, was verleend, schijnen de zaken niet te hebben
gefloreerd. Toen in 1755 ook de directeur nog overleed, ging de onderneming te niet. 55 De spelers die voor het merendeel bij elkaar schijnen
te zijn gebleven, werden nu door de strijd om het naakte bestaan naar
elders gedreven. De resultaten in Breda schijnen te zijn meegevallen, z0.dat ze in de winter terugkeerden. De opgaven van de aalmoessenie zijn
deze keer zo nauwkeurig dat wij de bezetting van de voorstellingen kunnen berekenen: in de zomer gaven de acteurs 28 voorstellingen (vier
per week) met in totaal 2309 bezoekers, d.i. ongeveer 83 per keer, in
de winter bedroeg het aantal voorstellingen 42 (drie per week) en het
aantal bezoekers 4585, d.i. ruim honderd per keer.
Over het winterseizoen zijn wij bijzonder goed ingelicht dank zij een
viertal affiches die in het Stedelijk Museum worden bewaard. Deze affiches mogen worden beschouwd als de oudste die in Breda gebruikt zijn,
want in 1739 werden de voorstellingen nog door de belleman aangekondigd. 56 Men speelde op het Kasteelplein, vermoedelijk weer in de kaatsbaan, aangezien daar ook de abonnementen te verkrijgen waren. De prijzen der plaatsen waren: voor de eerste rang ("in de back") zestienen151
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eenhalve stuiver, voor de tweede rang negen stuiver, voor de derde rang
zes stuiver en voor de staanplaatsen drie stuiver. De staanplaatsen waren
in Breda bijzonder goedkoop, in Rotterdam en Amsterdam vroeg men
zes stuiver. Balkons of galerijen waren er blijkbaar niet, loges evenmin,
wat erop wijst dat de acteurs niet met een eigen tent waren gekomen.
De voorstellingen begonnen om vijf uur, hetgeen ook in Amsterdam en
Den Haag een gebruikelijk aanvangsuur was.
Kort voordat ze op 26 november aan hun winterseizoen begonnen,
deden de acteurs nog een poging om een gunstiger regeling te krijgen
ten aanzien van de bijdrage aan de aalmoessenie. Hun overweging was
dat zij nogal wat abonnementen hadden afgesloten en dat zij vreesden
niet zoveel te zullen ontvangen als bij hun vorige optreden, zij vroegen
dus om een akkoord ten bedrage van honderd gulden totaal. Maar het
stadsbestuur wees op 24 november dit verzoek af, het hield vast aan
het tarief van een stuiver per bezoeker, hetgeen tenslotte een bedrag opleverde van ruim 229 gulden. 57
De affiches geven ons ook een denkbeeld van het repertoire. Het
wijkt niet af van wat in die dagen gangbaar was. Opmerkelijk is vooral
dat men de eerste voorstelling op 26 november begon met "De Gebrijdelde Momus", een "zinnebeeldigh voorspel op deese omstandigheden
betrekkelyk". Mogen we gissen dat hier een speelse kritiek werd geoefend op de financiële eisen van het stadsbestuur? Na deze actuele
inleiding volgde het treurspel "Konradyn" van Ludolph Smids, dat in
1681 was geschreven, maar dat pas in de loop van de achttiende eeuw
een successtuk werd. De avond werd besloten met een komisch ballet.
De aankondigingen, die betrekking hehben op zeven voorstellingen
tussen 26 november en 20 december, wekken de indruk dat vrijwel uitsluitend Nederlandse toneelwerken werden vertoond. Feitelijk blijken
het echter grotendeels bewerkingen te zijn van Franse originelen, o.a.
Rotrou's Bélisaire, Regnard's Démocrite amoureux en Voltaire's Brutus.
Oorspronkelijk Nederlands werk is behalve het hierboven genoemde
"Konradyn" van Smids alleen "De spiegel van edelmoedige vriendschap"
van Claes Bruin, dat in 1739 de ergernis had gewekt van de Bredase
kerkeraad (de toevoeging "hier noyt vertoont" is dus misplaatst) en
Vondels "Gysbrecht van Aemstel" dat met "De bruiloft van Kloris en
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Roosje" op 20 december werd opgevoerd. Verder een drietal kluchten,
waaronder twee van de in Breda geboren Pieter Bernagie "Het studenteleven" en "De belaghelyke Jonker". Opvallend is dat bij deze beide
laatste niet de naam van de Bredase auteur wordt genoemd, maar alleen
de zinspreuk waaronder ze destijds verschenen waren: "Latet quoque
utilitas".58
Het mag niet verwonderen dat het langdurig optreden van dit gezelschap weer onrust opriep bij de kerkeraad. Een eerste aanleiding tot
ergernis was geweest dat de "oppasser" van de Grote Kerk tegelijk toezicht hield in de schouwburg en o.a. de biljetten rondbracht. Maar toen
bleek dat de man niet eens lidmaat was en zijn aanstelling had ontvangen van de magistraat, zag men in dat een aktie in dit verband weinig
zin had. 59 Met het toneelgebeuren zelf lag het anders. Predikant De Roos
stelde in de vergadering van 3 december voor bij de magistraat te pleiten
voor verhindering of tenminste bekorting van deze ijdelheid. Men moest
de stadsregering voorhouden "dat het te dugten staet, dat Godt, wiens
handt soo swaerslaende is over het menschdom, vooral door ijsselijke
aardbevingen, van welke men van alle kanten hoort melden, ook ons,
soo dese en andere ijdelheden niet tegengegaen worden, met sijne oordeelen sal koomen besoeken, en dat sijn regtveerdige gramschap tegens
ons sal aengesteeken worden".60 Hij zinspeelde daarmee blijkbaar vooral
op de hevige aardbeving die kort daarvoor, op 1 november, de stad
Lissabon grotendeels had verwoest.
De deputatie die op 4 december het stadsbestuur bezocht, kreeg
evenwel een nogal barse afwijzing te horen. Wat ondanks de beleefde
termen klinkt het toch min of meer cynisch als de heren zeggen: "dat
Haar Ed.Wel Achtb. in allen dee1en genoegen neemen met de stigtelijke
aanspraak van derzelver Eerw. Heeren Gecommitteerdens, en dat Haar
Ed.Wel Achtb. op derzelver verzoek bij voorkoomende geleegenheeden
zodanige reflectie zullen neemen als haar Ed.Wel Achtb. bevinden zullen
te behooren".61 De magistraat was kennelijk niet van plan zich aan de
wensen van de predikanten iets gelegen te laten liggen. Ze lieten de
acteurs tot maart doorspelen en gaven hun zelfs op verzoek van de gouverneur verlof om na afloop van de abonnementen hun optreden nog
twee weken te verlengen. 62 De kerkeraad schijnt sindsdien het verzet
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te hebben opgegeven; van officiële protesten bemerken we althans niets
meer.
Opera

In 1758 presenteerde zich voor het eerst de opera. Wel had men
tevoren ook al zang en dans op het toneel beleefd, maar met een echte
opera had Breda nog geen kennis gemaakt. In 1758 en 1760 werd de
stad, telkens voor enige weken, bezocht door de Vlaamse Opera, het
ensemble van Jacques Toussaint Dominique Neyts, een toneel-enthousiast uit Brugge die zijn werkzaamheid als procureur had opgegeven om
een reizend opera-gezelschap te stichten waarmee hij jarenlang in Zuiden Noord-Nederland rondtrok. Zijn specialiteit was de toen zeer moderne
opéra-comique; meer dan 60 vooral Franse zangspelen werden door hem
in het Nederlands bewerkt. 63 Een van zijn successen was "De meid
juffrouw" waarin men gemakkelijk "La serva padrona" van Pergolesi
herkent. Het Bredase publiek kan dus al meer dan twee eeuwen geleden
van dit nog steeds opgevoerde zangspel hebben genoten. Breda schijnt
voor Neyts de springplank naar de Noordelijke Nederlanden te zijn geweest, in 1760 trad hij ook op in Rotterdam, vanaf 1762 was hij geregeld in Den Haag, vanaf 1768 in Amsterdam, waar hij in 1772 door
een onverantwoorde toneelverlichting de rampzalige schouwburgbrand
veroorzaakte die aan achttien mensen het leven kostte. 64 In de volgende
jaren kon men in Breda meerdere opera-voorstellingen zien; in 1765 en
1766 was er zelfs een Italiaanse opera.
Frans en Duits toneel

De verfransing van de Nederlandse cultuur in de tweede helft van
de achttiende eeuw maakte ook het Franse toneel populair. Typerend
voor het doordringen van de nieuwe mode is de wijze waarop dit Franse
toneel in Breda werd geïntroduceerd. Op 8 december 1763 bracht burgemeester Van Huls aan de magistraat een verzoek van de gouverneur
over om toelating te verlenen aan het gezelschap van de Nederduitse
Schouwburg te Amsterdam. Bij het stadsbestuur was echter ook een
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verzoek binnengekomen van de Franse Schouwburg. De magistraat besloot toen aan de gouverneur te vragen, of hij vrede kon nemen met het
Franse gezelschap "dewijle verschijdene fatsoenelijke luijden alhier
gaaren de franse schouwburgh sagen geadmitteert", een voorstel waarmee de gouverneur instemde. 65
Toch kreeg kort daarna, in mei 1764, ook het Nederlandse toneel
weer een kans. Het ensemble van Corver en Bouhon uit Den Haag
speelde vier weken achtereen in de kaatsbaan. 66 In de winter van 1766
keerde Corver terug. Telkens had de gouverneur hierbij een bemiddelende rol vervuld. In 1766 had hem dat nogal wat moeite gekost, want
de magistraat wilde aanvankelijk weigeren "uijt redenen der omstandigheijt waar inne haar Ed.Wel Agtb. sig sijn bevindende", doch op het
nader en instantelijk verzoek van de gouverneur gaf men eindelijk toe. 67
Wat de vaag geformuleerde motivering waarmee het stadsbestuur zijn
weigering verantwoordde, te betekenen had, is niet te achterhalen; men
zou kunnen denken aan pressie vanuit de kerkeraad, maar daar zijn geen
aanwijzingen voor te vinden. Opvallend is zeker dat van 1767 tot 1772
geen toneelvoorstellingen hebben plaatsgevonden; gedeeltelijk kan dit
toe te schrijven zijn aan de in 1770, 1771 en 1772 heersende runderpest, die ook elders in de Republiek (o.a. in Rotterdam en Utrecht) tot
het verbod van toneelvoorstellingen aanleiding gaf, een omstandigheid
die een man als Corver aan de rand van het bankroet bracht. 68
Het gezelschap van Corver kon worden beschouwd als het beste wat
Nederland te bieden had. Marten Corver zelf was de grootste toneelspeler die ons land in de achttiende eeuw heeft gekend. Toch ging de
voorkeur blijkbaar uit naar het Franse toneel. Nog slechts tweemaal, in
1789 en 1800, vinden we een Nederlands gezelschap vermeld, maar
tussen 1773 en 1783 heeft minstens acht maal een Franse troep Breda
bezocht.
Vijfmaal, in 1773, 1775, 1776, 1777 en 1778 was dit het gezelschap van Clairville, van geboorte Honoré de Pontevès, comte de Tournon. Na enige jaren dienst te hebben gedaan als officier bij de Franse
marine was deze edelman overgestapt naar het toneel. Met het ensemble
dat hij rond zich had verzameld, vestigde hij zich te Maastricht, waar hij
de toneelnaam Clairville aannam. Hij had daar groot succes, niet alleen
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met opvoeringen van klassieke auteurs als Corneille, Racine, Molière en
Voltaire, maar ook van eigentijdse comedies met zang en dans. Acteurs
van zijn troep speelden ook in Aken, Antwerpen en Gent. 69
Dat hij zo dikwijls in Breda optrad is naar het schijnt vooral te
danken aan zijn vriendschap met generaal Aarnout Joost van der Duyn
van Maasdam die van 1761 tot 1785 gouverneur was van Breda en die,
zoals hiervoor al is gebleken, een fervent toneelliefhebber moet zijn geweest. De relatie met Clairville schijnt te dateren van 1773 toen deze
met zijn vrouw voor het eerst te Breda optrad en niet minder dan 60
voorstellingen gaf. De amicale verstandhouding blijkt uit de brieven
van de gouverneur aan de toneeldirecteur, die nog aanwezig zijn in het
Rijksarchief te Maastricht. 70 De generaal beijverde zich vooral om het
gezelschap een behoorlijke financiële basis te bezorgen, wat in de eerste
plaats moest worden bereikt door de officieren van het garnizoen een
ruim aantal abonnementen te laten nemen. Maar de mogelijkheid daartoe hing weer af van de vraag hoeveel franstalige onderdelen er gelegerd
waren. Men kon immers moeilijk verwachten - aldus de generaal - dat
de officieren bereid zouden zijn voor een abonnement een pistool (ongeveer tien gulden) uit te geven als ze de voorstellingen niet konden
volgen of zelfs niet wensten bij te wonen. Want, zo voegt hij eraan toe,
zijn kapiteins verdienden minder dan de acteurs. Men kon de moeilijkheid wel enigermate ondervangen door in plaats van maandabonnementen weekabonnementen beschikbaar te stellen, maar dan zouden ook
militairen van lagere rang geneigd zijn in te tekenen en dat wekte bij
sommigen verzet. De gunstigste voorwaarden zouden er zijn als de
prins, die zelf een trouw toneelbezoeker was,71 naar Breda kwam; dan
zou namelijk niemand durven wegblijven! Clairville speelde mogelijk
niet in de kaatsbaan, maar in de daarnaast gelegen stallen; de gouverneur
schrijft immers in 1776: "Le théàtre subsiste encore dans les remises".
De term kan bezwaarlijk een aanduiding zijn van de kaatsbaan, tenzij
Van der Duyn met deze benaming het gehele in carré gebouwde complex bedoelde.
Van het Franse toneel kon men blijkbaar niet gauw genoeg krijgen.
Nauwelijks had Clairville in 1778 een serie van 24 voorstellingen beeindigd of de magistraat verleende weer toelating aan Marie Félicité
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Opreuil, "directrice van de Fransche Comedie, thans spelende tot
s'Bosch".72 Deze mademoiselle Opreuil behoorde tot de Franse troep
die in Den Haag het theater in de Casuariestraat bespeelde. Haar optreden als directrice herinnert aan het hierboven verhaalde over Hendrina
van Thil, want Marie Félicité kan in 1778 nauwelijks 20 jaar oud zijn
geweest. Ze moet, op de planken althans, een nogal opzichtige verschijning zijn geweest, want volgens de Haagse "Observateur des spectacles"
van 1780 vertoonde ze zich daar "surchargée de diamants". 73
Op de kermis van 1784 verscheen een "Fransche en Italiaansche
Comedie", die gezien de samenstelling wel beschouwd zal mogen worden
als een soort opera-gezelschap. Opera-voorstellingen werden zeker ook
gegeven door het franstalige gezelschap van Moulyn en Flamme dat in
1790 en 1791 optrad. Het had sinds 1789 de Rotterdamse schouwburg
bespeeld en daar zowel drama's als opera's vertoond, maar ondanks dit
meervoudige aanbod raakte het al spoedig in financiële moeilijkheden.
In Breda moest de aalmoessenie haar eisen dan ook matigen: in plaats
van de gevorderde anderhalve gulden per voorstelling nam ze tenslotte
genoegen met de helft, vijftien stuiver. Toch ging het gezelschap in
oktober 1791 failliet. 74
De economische teruggang in Nederland schijnt voor het toneelleven rampzalig te zijn geweest. Ook de "Hoogduitsche Schouwspelers"
die vanaf 1787 onder Ludwig Nuth in Nederland rondreisden - de Duitse romantiek, op het toneel vooral vertegenwoordigd door Kotzebue,
begon hier aan te slaan - konden zich maar moeilijk handhaven. 75 In
Rotterdam waren ze in 1789 niet in staat de schouwburghuur te betalen. 76 Toen ze te Breda in januari en februari 1790 bijna 50 voorstellingen gaven, konden ze aan de eis der aalmoessenie van anderhalve
gulden per voorstelling nog voldoen, maar na een optreden in november
en december van hetzelfde jaar was Nuth verdwenen voordat hij zijn
schuld van 21 gulden had voldaan. Zijn vrouw, die was achtergebleven,
verklaarde nog geen 21 duiten in kas te hebben. Doch bij zijn terugkeer
in maart 1791 werd een akkoord bereikt. Van 2 november 1792 tot 30
januari 1793 gaf een "Hoogduitsche Schouwburg" (wellicht hetzelfde
gezelschap, maar nu onder leiding van een zekere Ebole) weer 44 voorstellingen. Ditmaal werd de gevorderde bijdrage van 24 stuiver per
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voorstelling tijdig en volledig aan de Bredase aalmoessenie betaald.
Samenvattend kunnen we vaststellen dat Breda in de achttiende
eeuw op toneelgebied verre van misdeeld was. Het beste wat in Nederland te beleven was, heeft men er kunnen zien, zij het dan met een voor
onze begrippen erg onregelmatige frequentie. Gedeeltelijk was dit zeker
te danken aan de belangstelling van het garnizoen. Maar ook de "fatsoenelijke luyden" waren blijkbaar geïnteresseerd. En de minder "fatsoenelijke" inwoners hebben toch op bescheiden wijze vanuit de staanplaatsen aan het toneelgenoegen kunnen deelnemen.
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