
Woensdagmiddag 14 maart, 14 uur. Zoals

afgesproken komt Johnny Ronaldo, mét

cowboyhoed, me afhalen aan het station

van Mechelen. Een autorit van een kwar-

tiertje brengt ons in de deelgemeente

Muizen, Beukeboomstraat 16. Een piep-

klein rijtjeshuis blijkt de thuisbasis te zijn

van het echtpaar Ronaldo; eentje dat hun

bescheidenheid en integriteit siert (met

circus valt er nu ook geen fortuin te verdie-

nen). Een rijkdom aan verhalen en interes-

sante ideeën over het circus valt er die

middag des te meer te rapen. Johnny

Ronaldo slaat onmiddellijk aan het vertel-

len. Een paar uur lang. Ook over de actua-

liteit, over de heisa van het wel of niet kun-

nen van exotische dieren in circussen. In

onderstaand artikel komen een aantal

gespreksonderwerpen aan bod, lang niet

alle, maar wel diegene die aanleiding

gaven dieper in te gaan op de familiege-

schiedenis van de Ronaldo’s en hun com-

media-dell’artetraditie. Een interessante

link met het Duitse succescircus Roncalli

dook ook op; een circus dat net zoals

Ronaldo wel eens ‘verweten’ werd geen

echt circus te zijn, maar eerder theater.

What’s in a name?     

KRINGLOOP

Jan Van den Broeck, alias Johnny Ronaldo,

begon zijn circuscarrière als losse kracht in

variétéshows, was ook poppenspeler en

trad zelfs ooit op in het populaire Circus

Jhony2 van de familie Van Lissum. Samen

met zijn broer en medestichter Herman

Van den Broeck richtte hij in 1971 Circus

Ricardo op, naar de artiestennaam van die-

zelfde broer.

In 1975 kwam Johnny alleen aan het roer

te staan en voer hij verder onder de huidi-

ge naam Circus Ronaldo. Dat bood in die

tijd eenvoudig kinderspektakel en zou er

nog tot eind jaren ‘80 vrij klassiek en tradi-

tioneel blijven uitzien, hoewel het nooit

een echt dierencircus was, maar eerder een

vorm van variété. Er werd bijvoorbeeld al

op een rond podium gespeeld, nooit in een

piste met zand of zaagsel. Onder invloed

van Johnny’s zonen zijn vanaf de vroege

jaren ‘90 theateringrediënten een steeds

belangrijkere rol gaan spelen. Johnny

Ronaldo zegt daarover in een gesprek dat

we met hem hadden op 14 maart: "Toen

we gestart zijn in de jaren ‘70 was het

authentieke traditionele circus op sterven

na dood. Alle circussen gingen toen de ‘Las

Vegas’-toer op – een soort veramerikanise-

ring, met veel glitter en glamour, die al van

in de jaren ‘60 aan de gang was. Mea culpa,

ook wij deden er aan mee. Daarin kwam

een kentering met het succes van het

Duitse Circus Roncalli. Zij waren het die het

traditionele circus terug op niveau brach-

ten. Ze voerden bijvoorbeeld die mooie,

rode ouderwetse uniformen opnieuw in.

Ze deden ook een beroep op gerenom-

meerde theaterregisseurs."     

"Mijn zonen waren erg gefascineerd door

die evolutie. Ze gingen in die tijd ook gras-

duinen in de familiegeschiedenis en

begonnen verhalen op te rakelen van onze

voorouders. Meer dan 100 jaar geleden

brachten zij al een mengvorm van comme-

dia dell’arte en circus.’Waarom pikken we

die draad niet opnieuw op?’, stelden David

BOEKINGEN

Frans Brood Productions

Muinklaan 10 - 9000 Gent

tel. 09-234 12 12 - fax 09-265 96 50

info@fransbrood.com 
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In deze tweede aflevering in de reeks over Vlaamse circussen neemt  Jan

Stofferis een kijkje achter de schermen van Circus Ronaldo. Zijn interview

met Johnny Ronaldo levert interessante informatie op over prototypes,

varianten en mutaties, de evolutie van het circus en zijn figuren en waar

dat alles toe kan leiden.

[ Jan Stofferis1 ]

DE ONTBREKENDE SCHAKEL  
Circus Ronaldo tussen traditioneel

circus en theatercircus

naam van het circus CIRCUS RONALDO
eigenaar/directeur Het circus van Vlaanderen vzw 

(voorzitter Johnny Van den Broeck)

contactpersonen Johnny, David en Danny Van den Broeck

contactadres Beukeboomstraat 16, 2812 Muizen-Mechelen

telefoon 015-41 21 20

gsm 0475/73 29 76 – 0477/35 21 43 – 0478/48 88 29

fax 015-42 21 02

e-mail circusronaldo@hotmail.com

URL www.circusronaldo.com

juridische vorm vzw

Johnny Ronaldo thuis te Muizen, met achter hem een
portret van zijn betovergrootvader Adolf-Peter Van
den Berghe, de man met wie het allemaal begon
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en Danny mij voor. Ik zag dat niet echt zit-

ten. Ik dacht niet dat het publiek dit zou

slikken. Maar we hadden niets te verliezen:

er was geen toekomst, het circus boerde

enorm slecht, dus waagden we het er maar

op. Nooit gedacht dat het zo’n schot in de

roos zou zijn. Uiteindelijk zijn we gered

door die ‘back to the roots’."

De familietraditie3 begon bij Gentenaar

Adolf-Peter Van den Berghe, geboren in

1827, die op zijn vijftiende van huis weg-

liep en zich bij een circus aansloot. Hij

begon er als paardenknecht, maar wist zich

in korte tijd op te

werken tot een van

de beste acrobaten

uit zijn tijd. Hij reisde

de wereld rond en

kende heel wat suc-

ces. Zo is de familie

in het bezit van een reclamegravure van

het keizerlijk circus van Sint-Petersburg

waarop hun illustere voorvader afgebeeld

staat. In Elzas-Lotharingen maakte Adolf-

Peter kennis met Maria Cronenberg, de

dochter van een rondtrekkend theaterge-

zelschap. Met het samenkomen van die

twee mensen werd ook de circus- en thea-

tertraditie van beide families bijeenge-

bracht. Op markten en pleinen brachten ze

theater, circus en pantomime: de kiem dus

van de mengvorm waarmee Circus

Ronaldo nu succes oogst. Tussen 1857 en

1862 reisde het koppel nog mee met deze

‘schmiere’ – de Duitse benaming voor een

groep rondtrekkende toneelspelers. Maar

al gauw gingen ze, met de kinderen, alleen

‘de baan op’ als het kleine Variété-theater

Van den Berghe. Met paard en huifkar, een

bescheiden inboedel, met hun kostuums

en rekwisieten, trokken ze van dorp tot

dorp. Later nam hun oudste zoon Willem

de leiding over.

De derde generatie dan, de neef van

Willem Van den Berghe en Johnny’s groot-

vader, bracht van het begin van deze eeuw

tot de jaren ‘30, ook onder de naam

Volkstheater Van den Berghe, vooral man-

tel- en degenstukken. Behalve occasioneel

wat acrobatie kwamen circuselementen er

niet meer aan te pas. Genoodzaakt door de

crisis in ‘33 ontbond hij het theater. Hoewel

zijn zonen ook het theater of het circus

ingingen, waren het vooral de kinderen

van zijn dochter die de draad weer serieus

opnamen. Vanaf de jaren ‘50 brachten de

broers Jan en Herman muziekvariété.

Twintig jaar later bliezen ze dan, met Circus

Ricardo, de circustraditie van de familie

nieuw leven in. Wanneer Herman Van den

Broeck dan het circus verlaat om voltijds

klassiek muzikant te worden, verandert

Johnny de naam in Ronaldo.

Danny en David Ronaldo vormen, samen

met hun echtgenotes, de zesde generatie.

Nog voor de bloei

van de Franse cir-

custheaters in de

jaren ‘90, stuurden

zij Circus Ronaldo

richting circusthea-

ter. Een genre dat

Europees gezien nog steeds in de lift zit: ‘le

nouveau cirque’. Johnny Ronaldo hoort het

niet graag: "Mijn voorouders brachten het

al meer dan een eeuw geleden!"  De meng-

vorm is volgens hem bij hen spontaan ont-

staan, in tegenstelling tot andere circusthe-

aters (Cirque Plume, Cirque Baroque,

Cirque Ici en vele andere) die het vak leer-

den in Franse circusscholen. Zij kunnen

zich niet beroepen op een familietraditie

zoals die van de Ronaldo’s. "Toen we in

januari ‘98 voor het eerst in Engeland

optraden in het kader van ‘The Londen

International Mime Festival’, omschreef de

pers ons als ‘the missing link between tra-

ditional circus and circus theatre’. Dat vind

ik een heel mooie en treffende omschrij-

ving, want we zijn inderdaad een vorm van

theatercircus mét roots in het traditionele

circus. En dat maakt ons uniek."

A SMALL CIRCUS CAN BE A GREAT

CIRCUS

Circus Ronaldo brengt voorstellingen die

expliciet verwijzen naar de commedia

dell’arte, maar die ook verweven worden

met meer traditionele circuselementen

zoals jongleren, fietsacrobatie en klassieke

clowncapriolen. En bijvoorbeeld ook een

sierlijke, intimistische acrobatie aan de ver-

ticale koord. Hun eerste voorstelling,

gewoonweg Circus Ronaldo genaamd, had

internationaal bijzonder veel succes. Na 25

jaar bijna alleen in Vlaanderen te hebben

getoerd, deden ze vanaf 1996 regelmatig

buitenlandse theaterfestivals aan. In 1998

werden ze gekozen tot Cultureel

Ambassadeur van Vlaanderen. Met Fili, hun

nieuwste voorstelling, gaat het dezelfde

voortvarende richting uit: begin vorig jaar

uitverkochte voorstellingen in de Bourla

(want in coproductie met Het Toneelhuis),

succesvolle hernemingen her en der in

Vlaanderen, maar vooral opnieuw deze

zomer een maandenlange tournee door-

heen Europa. Johnny Ronaldo: "In 1996 zijn

we doorgebroken op een festival in

Reykjavik. Sindsdien hebben we het razend

druk. Onlangs kregen we een aanvraag om

naar Montréal te gaan. Dit jaar zit alles al

volgeboekt, maar in 2002 gaan we zeker

wel." Elke nieuwe voorstelling wordt zo’n

drie à vier jaar gespeeld. Intussen broeden

de Ronaldo’s voortdurend op nieuwe sket-

Nooit gedacht dat het zo’n

schot in de roos zou zijn.

Uiteindelijk zijn we gered

door die ‘back to the roots’
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ches; die vinden vaak ook hun weg naar

het publiek via straattheateracts.

Onderdelen uit hun twee grote producties

worden zo in een ander kader geplaatst,

zoals Lazzi en Bric à Brac.

Circus Ronaldo legt het sinds een vijftal

jaren ook behoorlijk professioneel aan

boord. Impresario Frans Brood regelt de

reclame, de kaartenverkoop, het zakelijke

aspect, ... En de tent zit altijd vol. "Toch was

het verdomd moeilijk dat uit handen te

geven", zegt Johnny. "Maar het was een

goede beslissing; nu kunnen we ons ten-

minste voor de volle honderd procent met

het artistieke bezighouden. En daar raakt

niemand aan behalve wijzelf.Trouwens, het

circus dat vrij rondtrekt en zelf z’n staan-

plaats aanvraagt, de reclame verzorgt en

dergelijke, dat is gedoemd te verdwijnen.

Natuurlijk is dat doodjammer, maar dat

gaat gewoon niet meer. Je moet realistisch

zijn wil je als circus overleven." 

Altijd een hachelijke operatie, dat rondtoe-

ren. Circus Ronaldo houdt immers vast aan

z’n traditionele, houten (lees: trage) woon-

wagens. Ondanks recente verbouwingen

aan het onderstel van de wagens, is het

geen sinecure er Europa mee te doorkrui-

sen. Het koesteren van die mooie wagens

en de stijlvolle inrichting van de tent – de

handgeschilderde commedia-dell’artefi-

guren op de houten wanden die de toe-

schouwers de tent inleiden – typeert het

gezelschap. Hier ook geen kitscherige din-

getjes, glitterpakjes of overdreven spot-

lights, maar een degelijk ruwhouten podi-

um, met kaarsen en kandelaars. Hun

‘Kommediantentheater’ baadt in een

melancholisch, middeleeuws sfeertje, met

bijpassende muziek, veel vuur en schaarse

belichting. Het publiek moet niet zonodig

behaagd worden met spectaculaire stunts,

maar wel met poëzie en pure speelsheid.

Ze spreken ook een vreemd brabbeltaaltje

vol Italiaanse klanken en woorden. Die ‘ze’

zijn een handvol artiesten: niet twee, maar

al drie generaties Ronaldo’s, aangevuld

met een paar ingehuurde artiesten.

Opvolging lijkt verzekerd want de kleinkin-

deren doen ook al enthousiast mee. Een

bescheiden gezelschap, in een kleine tent –

een diameter van 22 meter, goed voor drie-

honderd zitplaatsen – maar met een groot-

se voorstelling. Johnny Ronaldo neemt

graag de woorden van lof van de buiten-

landse pers in de mond: "A small circus can

be a great circus." 

BRING IN THE CLOWNS 

De traditionele circusclown, als je die al zo

– in al z’n verscheidenheid4 – mag benoe-

men (beter niet, zal blijken), vindt een van

zijn voorgangers in het Engelse volksthea-

ter. Die eer viel te beurt aan de Vice, een

figuur die in middeleeuwse, religieuze spe-

len de ondeugd van de mens personifieer-

de. Hij bleef na het verdwijnen van dit

moraaltheater gedeeltelijk voortbestaan

onder de naam Jack Pudding, een boertige

volksvermaker die veel op kermissen en

jaarmarkten optrad. Zoals z’n naam laat

vermoeden, onderscheidde hij zich door

weinig subtiele schranspartijen en dito

humor. Op het continent had hij collega’s

aan bijvoorbeeld de Duitsers Hanswurst en

Pickelhering, de Fransen Jean Potage en

Gros-Guillaume, de Italiaanse figuur

Macaroni. Deze waren vooral ook dankbare

personages in het poppentheater.

Het waren botte grappenmakers van die

aard die Philip Astley5 eind 18e eeuw rekru-

teerde om in zijn amphitheatre capriolen te

paard te komen uithalen. Een onhandige,

stuntelige ruiter met slordige kledij was

immers een dankbare tegenpool voor zijn

aristocratische en geüniformeerde preci-

sieruiters. Het circus was in die tijd namelijk

nog een en al militair vertoon. Die manege-

of repriseclown diende dan om de ver-

toonde, ernstige kunsten met elkaar te ver-

binden door een parodie ervan, door komi-

sche en uiteraard mislukkende imitaties in

te lassen. De succesvolle adel geplaatst

tegenover de onkunde van het proletari-

aat, met andere woorden. De term ‘clown’

komt overigens van het Engelse ‘clod’, wat

‘boer’ betekent. In Frankrijk sprak men van

Le Grotesque, een iets verfijndere versie

van de Engelse, wilde, in lompen gehulde

knock-about-clown, die gedoemd was te

blijven mislukken omdat hij het echte werk

gewoonweg niet kon. Toch zou de Engelse

antiheld wél het meeste succes oogsten,

ook in Frankrijk, waar hij cascadeur of

clown-sauteur werd genoemd. Rond 1850

verdween zelfs de aandacht voor Le

Grotesque zowat, maar kort nadien werd

een aantal van zijn uiterlijke kenmerken

gretig opgepikt en vermengd met die van

andere clownfiguren.

Aanvankelijke schminkte Le Grotesque,

gestoken in een nauw aansluitende maillot

en met belletjesmuts, zich niet. Na verloop

van tijd verscheen hij met een wit bepoe-

derd gezicht; geïnspireerd op vroegere

volksclowns die, in een parodie op het

molenaarsleven, hun aangezicht met meel

bestoven. Op zijn beurt droeg hij dan bij

tot de ontwikkeling van de zogenaamde

‘witte clown’: de betweterige, vaak spre-

kende kompaan van de domme brokken-

maker en repriseclown August. Die witte

clown ging er minder grotesk uitzien door

het verdwijnen van de kleurige rode vlek-

ken rond mond en wangen; slechts de

wenkbrauwen werden sierlijk geaccentu-

eerd. Dit ook onder sterke invloed, eind 19e

eeuw, van het mimetheater van Deburau.

Hij maakte namelijk de melancholieke,
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ascetische Pierrot-figuur erg populair en

haalde daarvoor inspiratie uit de comme-

dia dell’arte … De te ontdekken linken zijn

bijna eindeloos. Het doet sterk denken aan

een web van familiegelijkenissen à la

Wittgenstein: clownfiguren lijken soms in

grote lijnen op elkaar, of vaak vertonen ze,

juist integendeel, slechts kleine overeen-

komsten. Dé clown doet zich dan voor aan

de toeschouwer via een gecompliceerd

netwerk van overlappingen en doorkrui-

singen van kenmerken. En die familiegelij-

kenissen geven natuurlijk ook aanleiding

tot contrasten. Varianten aan clowns –

mutanten - genereren zo uit zichzelf.

Enerzijds zijn er – en de voorbije drie alinea’s

getuigen daarvan – historici die de her-

komst en ontstaansgeschiedenis van

bepaalde clownfiguren proberen te recon-

strueren. In hoofdzaak gaat het om het

interpreteren van biografische en chrono-

logische data. Allemaal wel heel anekdo-

tisch, maar daardoor zeker niet minder

interessant. Antropoloog W. Kenneth Little6

wijst wel op het gevaar van romantiseren

en stereotyperen daarbij. Ook het recon-

strueren van een stamboom lijkt immers

de indruk te wekken dat er zoiets bestaat

als de ‘Ware’, de enige authentieke clownfi-

guur – een oerfiguur of prototype waarvan

alle andere afgeleid (zouden) zijn. In werke-

lijkheid zijn voortdurende verandering en

innovatie (in gedrag, kledij, etc. van clowns)

natuurlijk eerder de norm

Anderzijds gebeurt er ook onderzoek dat

zich niet zozeer bezighoudt met de clown

als literaire figuur of type, maar dat zich

meer richt op de clown als artiest en per-

former.Vooral in de semiotiek of betekenis-

leer werden interessante bijdragen gele-

verd. Semioticus P. Bouissac7 is het eens

met Little dat een stereotiepe kijk op

clowns misleidend is.Waarom bijvoorbeeld

de interpretatie van circusclowns door

schrijvers en schilders (Toulouse-Lautrec

bijvoorbeeld) vaak zo ver staat van de rea-

liteit, vindt hij een interessant semiotisch

probleem. Zijn aanpak bestaat erin clown-

performances te decoderen en een theorie

te ontwikkelen opdat een relevante – en

vooral realistische – analyse en beschrij-

ving van clownacts mogelijk zou worden;

ontdaan van alle anekdotiek. Bouissac ziet

een clown als een actieve interpretator, als

iemand die een set elementen met elkaar

combineert, steeds binnen het kader van

de circustraditie. Het optreden, het com-

municeren met het publiek, kan variëren in

lengte en complexiteit, maar is eigenlijk

altijd gebaseerd op dezelfde principes. Hij

leest de clownact als een tekst; bestaande

uit muziek, bewegingen, mimiek, taal, ... Hij

stoot zo bijvoorbeeld op veelvuldig voor-

komende dichotomieën als superiori-

teit/inferioriteit, de culturele norm/het

afwijken daarvan, … Of: de elegante, wel-

bespraakte, witte clown in contrast met het

augusttype, de vagebond en stuntelige

onderdaan in de verkeerde kledij en met te

grote schoenen.

COMMEDIA DELL’ARTE … FIAMMINGHI

Commedia dell’arte is een vorm van

Italiaans volkstheater uit de 16e eeuw die

de mosterd is gaan halen bij de Atellaanse

Komedie, de oudste clownerie die totnog-

toe bekend is en die dateert uit de eerste

eeuwen na Christus. Maccus was een figuur

uit die Romeinse tijd: een onbeschaamde

vlegel met een neus in de vorm van een

bek, een grote mond met in de hoeken

twee zilveren belletjes, een bult en een

hoge borst. Bij de neergang van het

Romeinse rijk en het op de voorgrond tre-

den van het Christendom verdwenen deze

kluchten stilaan, vanwege te heidens. Ruim

duizend jaar later zou er eenzelfde soort

volkstheater ontstaan met daarin een

clownesk hoofdpersonage dat sterk op

Maccus lijkt: Pulcinella. Letterlijk betekent

de naam ‘kuikentje’, een diertje met een

behoorlijk grote snavel in vergelijking met

de rest van zijn lichaam. Pulcinella’s grote

neus moet daarop geïnspireerd zijn. Hij

CLOWNS

Archimède en Concert-oh Parodie

http://perso.wanadoo.fr/archimede.concert.oh.parodie/Acceuil1.htm/

Clowning Around: What is a Clown?

http://www.sunniebunniezz.com/clowning/clowns.htm/

Clown Ministry (sectie History!)

http://www.geocities.com/tf_raymond/index.html/ 

Clown Webring

http://personal.bellsouth.net/bna/i/m/imaclown/ring.htm/

The Clown Forum

http://forum.clowningaround.com/

The Cyber-Clown Workshop

http://www.clarksonstudio.com/clowns.htm/

World Clown Association

http://www.worldclownassociation.com/

ANTI-CLOWNSITES

Beware the grease-painted ones…

http://www.clownz.com/

Kill The Clown

http://www.zooass.com/playzone/killtheclown/main.shtml/

Stop Clown Porn Now

http://www.stopclownpornnow.org/

The No Clown Zone

http://www.ihateclowns.com/

The World Anti-Mimimic League

http://members.tripod.com/~okiecrab/

HTTP://
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was een schrokgrage, listige figuur met

wit kostuum, punthoed en een zwart half

masker met lange haakneus.

Het succes van de commedia dell’arte was

immens en verspreidde zich, ook via het

poppentheater, over heel Europa. In die

mate dat eind 18e eeuw de meerderheid

van de komische figuren8 ofwel comme-

dia-dell’artemaskers waren, ofwel overle-

vende volksfiguren (zoals Hanswurst en

andere waarover ik het al had) sterk beïn-

vloed door die Italiaanse types. Elk land

had zo zijn plaatselijke Pulcinella: in

Engeland kortweg

Punch, in Nederland

Jan Klaassen, in

Zweden bijvoor-

beeld Kasper. De

naam duikt bij ons

ook op in ‘poesje-

nellen’, de term voor de Vlaamse stang-

poppen. Er zijn hier heel wat volkse tradi-

ties van dergelijk poppentheater9, elk ook

met een eigen spilfiguur: de Neus in

Antwerpen, Pierke in Gent en Woltje in

Brussel. Nog in Gent is bijvoorbeeld

Theater Taptoe en het politiek-satirische ’t

Spelleke van Drei Kluiten actief.

In Ronaldo’s voorstelling Fili is trouwens

ook een poppenspel verwerkt. Het is een

draak van een stuk, hilarisch en grotesk.

Een dictatoriale ‘Directore’ probeert zijn

manschappen te regisseren. Hopeloos zo

blijkt, want er loopt van alles mis (en van

alles vat vuur). Zo herkenbaar als de spie-

gel die aan het einde van de voorstelling

het publiek – letterlijk – wordt voorge-

houden. Het onding ontaardt zelfs in een

poging tot – een ongelofelijk vals gezon-

gen - opera. Het marionettentheater, de

rode draad in Fili, is ook een hommage

aan de familietraditie. De stangpoppen,

het decor en de draaiende achterwand-

schilderingen dateren uit de jaren ’20. Ze

zouden gemaakt

zijn door de groot-

vader van Johnny,

voor een oom die

er mee speelde.

De link tussen com-

media dell’arte en

het poppentheater is inderdaad een inte-

ressante. In het gesprek dat we met

Johnny Ronaldo hadden, verwijst ook hij

graag naar parallellen met het poppen-

theater. Hij snoert er tegenstanders de

mond mee die Circus Ronaldo afdoen als

modieus. De redenering is dat wat hij

brengt meer is dan zomaar een flirt met de

16e-eeuwse, Italiaanse commedia dell’ar-

te. Het is geen louter leentjebuur spelen, of

enkel een overname van een aantal stati-

sche personages. Neen, de commedia 

dell’arte lééft. Enfin, u leest het in de

onderstaande neerslag van het interview

dat ik met hem had:

"De mensen beweren soms, op een nogal

populistische manier, dat we ‘de Italianen’

achterna hollen. Daar is niks van aan.

Trouwens, in de 16e eeuw bestond Italië als

staat gewoonweg nog niet; het gebied was

een lappendeken van staatjes en stadssta-

ten. De enige échte bakermat van de com-

media dell’arte is Venetië. En op cultureel

vlak is een Venetiaan toch geen Italiaan,

net zo min een Vlaming een Belg is? Pas

later hebben ook andere steden hun eigen

figuren eraan toegevoegd: Pulcinella komt

bijvoorbeeld uit Napoli, Arlecchino –

Harlekijn in het Nederlands – uit Bergamo.

Ik bedoel maar: niemand mag dit volksthe-

ater claimen! Ik beschouw de commedia

dell’arte als iets internationaals, iets univer-

seels zelfs.

Daarbij was er in die tijd ook een enorme

economische en culturele band tussen

Venetië en Vlaanderen. Men noemde

Brugge het Venetië van het noorden, ‘I

Fiamminghi’ was ginder een eretitel.

Vlaanderen heeft dus als een van de eer-

sten in Europa kennis gemaakt met de

commedia dell’arte. Aan de poppenthea-

ters merk je dat ook nog heel goed: Pierke

Pierlala als een Gents afgietsel van

Piedrolino, ook onze Tijl Uilenspiegel was

een commedia-dell’artespeler. Ik verwijs

ook naar traditionele, oude karakters zoals

de Neus, de Schele en den Bult bij poppen-

theater Van Campen in Antwerpen. Die blij-

ven altijd in hun verhalen terugkeren."

— En dat is wat jullie ook met Circus

Ronaldo doen? Het opvoeren van dezelfde

personages, figuren die een geschiedenis

met zich meedragen.

JOHNNY RONALDO: "Inderdaad. We probe-

ren bepaalde karakters die we in de tijd

gecreëerd hebben te behouden en te laten

evolueren. Zo speelt mijn jongste zoon

David in onze laatste productie (Fili) twee

figuren: hij begint de voorstelling als een

klassieke Arlecchino, na enige tijd legt hij

zijn masker af en gaat dan stilaan over in

een hedendaagse clownfiguur die hij zelf

gecreëerd heeft. Aan die twee karakters

Niemand mag dit volkstheater

claimen!  Ik beschouw de commedia

dell’arte als iets internationaals,

iets universeels zelfs

COMMEDIA DELL’ ARTE

Arlecchino – Bergamo 2000

http://www.bergamo2000.com/arlecchino.htm/

David Claudon, A Thumbnail History of Commedia dell’ Arte 

http://www.xsite.net/~videoc/arte/commedia.html/ 

Dark Side Masks for Commedia dell’Arte

http://members.ozemail.com.au/~darksi/

Historique de la Commedia dell’ Arte 

http://home.tvd.be/cr26676/commedia.htm/ 

Obscure Stages: An Annotated Bibliography of Commedia dell’Arte, …

http://www.214b.com/ 

Quelques ressources sur la Commedia dell’ Arte trouvées sur Internet

http://www.comedie-italienne.net/commedia1.htm/ 

Barry Russell, Le Théâtre de la foire à Paris

http://foires.net/index.html/ 

Yahoo club: Commedia dell’ Arte

http://clubs.yahoo.com/clubs/commediadellarte/ 

HTTP://



CIRCUSSEN IN VLAANDEREN

houdt hij min of meer vast, maar hij schaaft

die natuurlijk ook voortdurend bij."

— In Circus Ronaldo, de voorstelling waar-

mee jullie doorbraken, treedt u op mét

zadel maar zonder paard. Dat zegt ook iets

over uw persoonlijke evolutie als circusar-

tiest?

JOHNNY RONALDO: "Ja, in de tijd dat we

nog eerder ‘gewoon’ circus speelden (jaren

zeventig), trad ik op met een paard aan m’n

zij. In een sfeer schatplichtig aan de Far

West deed ik er een fast-draw-shootingact.

Wanneer we dan geëvolueerd zijn naar

meer intimistisch circustheater heeft David

dat herwerkt: ik werd een oude cowboy

met een zadel op de schouder, verlaten

door z’n trouwe

viervoeter. Een lone-

some saddletramp,

een antiheld. Zo is

dat geïntegreerd

geraakt in onze

nieuwe, poëtische

stijl. Ook mijn vrouw

trouwens heeft nog steeds een act waarin

ze op zwaarden loopt – iets wat ze een

paar tientallen jaren geleden ook al deed.

Maar nu in een heel nieuwe context

geplaatst natuurlijk. We houden dus sterk

vast aan onze eigenheid, die we combine-

ren met de erfenis van de commedia dell’-

arte.

Maar dat alles was in de vorige productie,

voor Fili legde ik mijzelf op iets anders te

doen. Ik heb een figuur uitgekiend die

gedeeltelijk komt uit het zeer vroege wilde

Westen, uit de 18e eeuw, toen de kolo-

nisten er nog min of meer Europees

gekleed bij liepen: een mysterieuze figuur

met een zwarte cape en driesteek. In het

16e-eeuwse Venetië vond je zulke figuren

ook terug, maar niet alleen daar: ook Jan de

Lichte droeg gelijkaardige kleren. In

Engeland had je dan

weer een figuur

zoals Dick Thorpin.

Men noemde hem

de Robin Hood van

de 18e eeuw: een

nobele struikrover

die van de rijken

pikte en de buit onder de armen verdeel-

de. En daar waar ik in de vorige productie

een nummer deed met pistoolschieten,

hanteer ik nu de kruisboog. Uit al die zaken

heb ik dus een nieuwe persona voor

mezelf gebricoleerd."

POSTMODERN CIRCUS: NOSTALGIE

TROEF 

Johnny Ronaldo beschreef het procédé en

hoe het voor hem zijn gang gaat. Daarin

ligt misschien ook wel de kern van de com-

media dell’arte: de sterk persoonlijke touch

die iedere eeuw, generatie of speler eraan

toevoegt. De traditionele commedia dell’-

arte was weliswaar nooit statisch, want

steunde al op improvisatie en er werd ook

vaak gezinspeeld op de (politieke) actua-

liteit van toen. Maar in deze postmoderne

tijden lijkt dit typentheater vooral te leven,

en met verve, van creatief omspringen met

nieuwe, oude, heel oude en verzonnen

invloeden en elementen. Het Pinokkio-

verhaal wordt in Fili bijvoorbeeld gecombi-

neerd met klassieke én meer hedendaagse

vertolkingen van types zoals het kamer-

meisje Colombina, de koopman Pantalone,

de zanni’s of stuntelige, komische knech-

ten: de onnozele, speelse Arlecchino en de

meer op intriges beluste Brighella. Het

geheel ademt ook de sfeer uit van Fellini’s

I Clowns. Het scenario is doorspekt met laz-

zi’s, visuele grappen zijn dat. Dit alles wel

onder toeziend oog van Johnny Ronaldo’s

betovergrootvader, wiens portret bij hun

eerste voorstelling op de scène hing. Zoals

u intussen al begrepen heeft, gaat Circus

Ronaldo prat op die traditie.

W. Kenneth Little beschrijft Circus Roncalli,

waar Johnny Ronaldo ook al naar verwees

als inspiratiebron, als een schoolvoorbeeld

van postmodern circus. Wat hem betreft is

Roncalli geen circus (in de traditionele zin),

maar is het ‘performance-art’ dat een soort

poëtisch circus brengt. Ze zien het circus

als ‘nostalgia-art’ en presenteren, evoceren

het ook als dusdanig. Met als evidente sig-

nalen van die nostalgie: de oude 19e-

eeuwse woonwagens, de kostuums, de

tent en de oude circusaffiches. Maar ook de

clowns en artiesten grijpen meer terug

naar oudere figuren: de 19e-eeuwse

‘Pierrot’ was er bijvoorbeeld erg populair.

Hij gaat zelfs zover Roncalli een parodie op

het oudere, traditionele circus te noemen.

Daarin ligt misschien ook wel

de kern van de commedia dell’arte:

de sterk persoonlijke touch 

die iedere eeuw, generatie of

speler eraan toevoegt
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De postmoderne werkwijze parodieert zo

bepaalde traditionele circussen die star

blijven vasthouden aan een verouderde

circusrealiteit; een die honderd jaar gele-

den nog opging, maar nu nog maar weinig

kans op overleven heeft. De gelijkenissen

met Circus Ronaldo zijn treffend. n

De ontbrekende schakel

1 Jan Stofferis (°1976) studeerde Germaanse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Gent en volgde een aanvullende opleiding Media- en Communicatie, waar-

voor hij een studie maakte over de zigeunercultuur in de films van Tony Gatlif. Als Springplank-naar-een-jobstagiair werkte hij in het VCV rond circuscultuur.
2 Het Vlaamse Circus Jhony ontstond in de jaren ‘20 en zowat het prototype van ‘het’ familiecircus. Het is zeldzaam in zijn soort omdat het de periode ‘55-‘60 over-

leefde – een legendarisch moeilijke periode voor de sector (opkomst TV, uitbouw sociale zekerheidsstelsel, …) – en het uithield tot eind jaren ‘70. Het overleefde

ook de dood van stichter Jhony van Lissum in ‘57. Zijn vrouw en de negen kinderen zetten het bedrijf verder. Het circus had z’n overleven te danken aan de "samen-

horigheid van de familie", zoals circuskenner A. de Poorter het formuleert.
3 Uit: André De Poorter, Van Theater Van den Berghe tot Circus Ronaldo, 1989. Zie ook: André De Poorter, De geschiedenis van de Belgische circussen.
4 Stans Lutz, De circusclown, Nieuwkoop, Eureka, 1979. U leest er meer over allerlei clownfiguren (bijvoorbeeld over de opkomst van slapstick, de sprekende clown, de

domme ‘august’, et cetera) en maakt er ook kennis met legendarische artiesten zoals Joe Grimaldi, John Ducrow, de Russische clown Popov en anderen.
5 Sla een boek over circussen open en je leest gegarandeerd dat Philip Astley (1742-1814) de grondlegger is van het circus zoals we het vandaag kennen. Na zijn ont-

slag uit het leger ging hij, om aan de kost te komen, zijn ruitervaardigheden tonen aan een betalend publiek. Het succes was zo overrompelend dat hij al gauw aan

uitbreiden moest denken: een geïmproviseerde, met touw afgezette cirkel werd vervangen door een permanent gebouw met piste en tribunes eromheen. Ook ande-

re ruiters werden in dienst genomen. Later wou hij de toeschouwers meer diversiteit bieden en zorgde hij voor komische nummers tussendoor. Hij varieerde dat pro-

gramma nog door er jongleurs, acrobaten, koorddansers en andere artiesten aan toe te voegen; markante figuren die hij van de kermissen wegplukte. Het ‘moderne’

circus met zijn typische componenten was een feit. Roofdieren deden pas een honderdtal jaar later hun intrede en behoren dus, in tegenstelling tot paarden, histo-

risch gezien niet tot de kern van het traditionele circus.
6 W. Kenneth Little, ‘The rhetoric of romance and the simulation of tradition in circus clown performance’, in: SEMIOTICA - Journal of the international association for

semiotic studies, Berlin, Walter de Gruyter & Co. 1991, p. 227-256.
7 Zie het hoofdstuk ‘Clown performances as metacultural texts’, in: Paul Bouissac, Circus and culture. A semiotic approach, Lanham, University Press of America, 1985, p.

151-175.
8 John McCormick & Bennie Pratasik, Popular puppet theater in Europe, 1800-1914, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
9 Ik signaleer twee werken: Lode Hoste, Gent poppenspelstad, Gent, Imschoot, 1979 en Patricia Vansummeren (red.), Poesje-, poppen-, en figurentheater te Antwerpen,

Stadsdrukkerij Antwerpen, 1997.


