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een circusdirecteur die op een van zijn rondreizen door Europa 

langs een bouwplaats kwam van de Franse ingenieur Gustave 

Eiffel, alwaar hij zijn oog liet vallen op een achttal stalen 

brugdelen. Hij was zo onder de indruk van de ingenieuze 

constructie dat hij Eiffel verzocht ze te mogen gebruiken als 

dakspanten voor zijn circuspaleis in aanbouw. Deze stemde 

hiermee in, waarna de acht gevaarten met een spanwijdte van 

37 meter naar Amsterdam werden verscheept. De brugdelen 

pasten wonderwel in het circusgebouw dat inmiddels aan de 

Amstel verrees. En zo kan het dat de kolossale kap van Theater 

Carré rust op een constructie die door niemand minder dan de 

grote Eiffel is ontworpen. 

Het verhaal is te mooi om waar te zijn en is dat dan ook 
niet. Toch behoort het tot de vaste verhalen die in en over 
Carré de ronde doen, met bezieling verteld door de rondlei-
ders, gekoesterd op de website en in het reclamedrukwerk 
en opgerakeld in kronieken en artikelen over de roemrijke 
geschiedenis van het theater. Het kreeg extra glans na de 
renovatie van het gebouw in 2004. Bij de heropening in 
november dat jaar toonden architect Martien van Goor en 
toenmalig Carrédirecteur Hein Jens de aanwezige journa-
listen vol trots de nieuwe foyer in de kap, met zicht op de 
oorspronkelijke dakspanten van Gustave Eiffel.1

Het valt Jens, de architect noch de Carrémedewerkers 
kwalijk te nemen dat zij het verhaal voor waar hebben 
aangenomen en gecultiveerd. Zoals een goede legende 
betaamt, is de oorsprong niet meer precies te achter-
halen en is zij een eigen leven gaan leiden. Het verhaal 
sluit ook naadloos aan bij alle andere overleveringen rond 
Oscar Carré, die zelf al bij leven een legende was: een 
charismatische circusmonarch en onovertroffen paarden-
fl uisteraar, alom geliefd en kind aan huis bij Europese vor-
stenhuizen, die maar met zijn vingers hoefde te knippen 
om iets gedaan te krijgen. De theaterwereld is bovendien 
vergeven van sterke verhalen en de circuswereld al he-
lemaal. Als rechtgeaard circusvorst deinsde Carré zelf er 
evenmin voor terug de waarheid naar zijn hand te zetten. 
Indien Eiffel, wiens beroemde toren in Parijs in dezelfde 
periode is verrezen, ook maar de minste bemoeienis had 

Verklaring van Adriana de Gast 

van 20 augustus 1830, waarin zij 

haar zesjarige dochtertje Cornelia 

(de latere moeder van Oscar Carré) 

voor tien jaar afstaat aan Christian 

Traugott Gärtner, directeur van 

een reizende circusonderneming.

er was eens...
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gehad met zijn circustheater, zou Carré de eerste zijn 
geweest daar publicitaire munt uit te slaan. Het verhaal 
duikt echter voor het eerst op na Carrés eeuwfeest in 1987 
en is waarschijnlijk de wereld in geholpen door een van 
zijn nazaten, die zijn verbeeldingskracht in ieder geval 
niet van een vreemde heeft.2

De ware toedracht is betrekkelijk eenvoudig te ach-
terhalen. De vele krantenartikelen die in 1887 aan de 
totstandkoming van Carrés stenen circus zijn gewijd, leren 
dat de kap en de dakspanten zijn vervaardigd door de Ko-
ninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen. Puur 
Hollands fabricaat dus, wat de constructie niet minder 
vakkundig maakt maar allicht minder tot de verbeelding 
spreekt. En wie weet hebben de vaklieden de later aan 
Eiffel toegeschreven en voor Nederland unieke ‘dubbele 
Polonçeauspanten met gebogen vlakkewandliggers’ inder-
daad wel van hem afgekeken.3

Wie ooit heeft deelgenomen aan een rondleiding in 
Carré, herinnert zich ongetwijfeld ook het romantische 
verhaal over Oscar Carré en zijn vijftienjarige nichtje Ama-
lia Salamonsky. Het vertelt dat beiden naar Schotland 
vluchtten om zich tegen de zin van vader Wilhelm Carré in 
het Schotse plaatsje Gretna Green te laten trouwen door 
de plaatselijke smid. Wilhelm Carré was zo ontstemd over 
dit schandaalhuwelijk dat hij direct hierop zijn circus liet 
ontbinden, waarna Oscar de onderneming onder zijn eigen 
naam voortzette. 

Ook dit tot de verbeelding sprekende familiedrama 
berust echter op louter verzinsels. De trouwakte van de 
23-jarige Oscar en de dan al achttienjarige Amalia is in 
januari 1869 opgemaakt in Londen, waar zij toen vertoef-
den om de opening van het fameuze Holborne Amphi-
theatre luister bij te zetten. Van een vaderlijk veto over 
het huwelijk was geen sprake. Integendeel. Zoals in die 
tijd in circusfamilies gebruikelijk, waren neef en nicht 
hoogstwaarschijnlijk al vanaf hun geboorte voor elkaar 
bestemd. Al enkele maanden voor zijn huwelijk nam Oscar 
Carré het circus over van zijn vader, nadat deze zich om 
gezondheidsredenen uit het bedrijf had teruggetrokken. 

Wederom lijkt dezelfde verre nazaat de bron van deze ver-
telling.4 Wellicht is zijn verbeelding op hol geslagen door 
de huwelijksvoltrekking in Londen. Dat hij daarbij aan de 
haal is gegaan met de eeuwenoude legende van Gretna 
Green, is geen toeval. De bruiloft te Gretna Green was in de 
gloriejaren van de Carrés een populaire circuspantomime 
die regelmatig in de piste werd opgevoerd, compleet met 
een geschaakte bruid en spectaculaire achtervolgingen 
te paard. 

Exit Eiffel en Gretna Green. Gelukkig heeft de ware 
geschiedenis van Carré deze sprookjes helemaal niet nodig 
om de verbeelding te prikkelen. Er doen zich in de his-
torie van het circustheater en zijn grondlegger namelijk 
zoveel opzienbarende en onwaarschijnlijke gebeurtenis-
sen voor dat Carré heel goed zonder kan. De tragedies 
die zich er hebben afgespeeld, beperken zich al evenmin 
tot het toneel of de piste. De Amerikaanse schrijver Mark 
Twain, een tijdgenoot van Oscar Carré, wist het al: ‘Why 
shouldn’t truth be stranger than fi ction? Fiction, after all, 
has to make sense.’ Zijn stelling vindt volop bevestiging 
in de waargebeurde sprookjes die de geschiedenis van 
Carré rijk is.

Het begint al in 1830, wanneer de alleenstaande en 
straatarme Adriana de Gast haar zesjarige dochtertje Cor-
nelia meegeeft aan een rondreizend circus in de hoop 
dat haar daar een betere toekomst wacht dan in de Rot-
terdamse sloppenwijk waar zij opgroeit. Het is een wan-
hoopsdaad met verstrekkende gevolgen, niet alleen voor 
de ontwikkeling van het Europese circus maar ook voor die 
van het Nederlandse amusementsleven. De kleine Cornelia 
zal onder haar artiestennaam Kätchen Gärtner de jaren 
daarop uitgroeien tot een van de beste circusamazones 
van Europa, in 1842 in het huwelijk treden met de al even 
getalenteerde Wilhelm Carré en drie jaar later het leven 
schenken aan een zoon, de latere naamgever van het 
in heel Europa befaamde Koninklijk Nederlandsch Circus 
Oscar Carré, die in 1887 Amsterdam tot zijn thuishaven 
zal kiezen en er elke winter triomfen zal vieren. Tachtig 
jaar voordat Toon Hermans hier voor de eerste keer zijn 
bekende ode zal zingen, is Carré voor menigeen al ‘een 
plek om lief te hebben’.
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Alles wat oogen 
verblindt en 
genoegen geeft is 
in dit paardenspel 
vereenigd; fi ere ruiters, 
bevallige rijderessen, 
schitterende costumes, 
goede muziek, maar 
bovenal heerlijke 
uitmuntende paarden, 
in grooten getale, op 
de voortreffelijkste, 
ik zou haast zeggen, 
op onnavolgbare wijze 
gedresseerd... 
(Algemeen Handelsblad, 27 juni 1864)
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circus carré
 1854-1886
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1

circus 

wilhelm 

carré

D
e verwachtingen zijn hoog gespannen wanneer 

Wilhelm Carré op 9 mei 1864 de deuren van zijn 

‘élegante en comfortabele Circus’ op het Plein in 

Den Haag opent. Het is voor het eerst dat zijn gezelschap 

Nederland aandoet, maar zijn reputatie is hem vanuit Mün-

chen een eindje vooruitgereisd. Al in maart berichten plaat-

selijke kranten dat het ‘wijdvermaarde cirque’, afgaande op 

de kritieken in de buitenlandse pers, ‘alles moet overtreffen 

wat tot dusver gezien is’.1 Het circus stelt allerminst teleur. 

Tijdens de twee Haagse kermisweken is het demontabele 

houten circusgebouw van Wilhelm Carré en zijn ‘kunstrij-

dersgezelschap’ – 120 personen en 80 paarden ‘van de 

edelste rassen en gedresseerd naar de als best erkende 

methode’ – avond aan avond tot de nok gevuld. De dag-

bladen raken niet uitgejubeld over de kwaliteiten van de 

voorstellingen: ‘In waarheid, onze verwachting, hoe hoog 

gespannen ook, is verre overtroffen. Wij gelooven niet dat in 

jaren een cirque onze kermis heeft bezocht, ’t welk meer een 

bezoek verdient dan dit.’2 De glans neemt nog toe wanneer 

de jonge kroonprins Willem op 11 mei ‘met een vijftigtal 

dames en heren uit de hofkringen’ het circus met een bezoek 

vereert. Ook hij moet onder de indruk zijn geraakt, want de 

daaropvolgende avonden kan Circus Wilhelm Carré zich in 

de warme belangstelling van de koninklijke familie blijven 

verheugen.3

Pagina 10-11:

Oscar Carré met zijn acht 

Trakehner-hengsten in Hochstand. 

Lithografie van Adolph Walraff, 

Keulen 1869 (in 2012 aan Carré 

geschonken door de heer en 

mevrouw Israëls-van Waalwijk).

Linksonder:

Het gezin Carré in 1855. Van 

links naar rechts moeder Kätchen 

(geboren Cornelia de Gast), de 

tienjarige Oscar, vader Wilhelm 

en de vijfjarige Adolf.  

Rechtsonder:

Circusschetsen van voltigeurs en 

panneaurijdsters door de Duitse 

tekenaar Heinrich Lang, 1880.  
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De steden die het circus in de maanden daarna aandoet, 

worden al even moeiteloos veroverd. Voor elke kermis waar 

Wilhelm Carré met zijn ‘paardenspel’ neerstrijkt, lijkt een 

‘veni vidi vici’ van kracht. Na Den Haag geven Haarlem, 

Utrecht, Arnhem en Amsterdam zich gewonnen voor de 

verrichtingen van de artiesten, met hoofdrollen voor de 

directeur zelf, zijn charmante vrouw Kätchen en hun zo-

nen Oscar (19) en Adolf (15). De zegetocht van 1864 is nog 

maar een voorproefje van de allerhartelijkste ontvangst die 

Nederland de Carrés de jaren daarop zal bereiden. 

Waaraan heeft Circus Carré dit daverende succes te 

danken? Een groentje is Wilhelm Carré in 1864 allang niet 

meer. Met zijn 47 levensjaren, waarvan minstens 40 in ac-

tieve circusdienst, kent hij het klappen van de zweep als 

weinig anderen. In Midden- en Oost-Europa hebben Wil-

helm en Kätchen Carré al een aardige naam opgebouwd. 

Geboren in 1817 in het Oost-Pruisische Rössel (thans het 

Poolse Reszel) als oudste zoon van de Franse kunstrijder 

Joseph Carré en de Duitse artieste Maria Dorothéa Kästner, 

is Wilhelm voorbestemd voor het circusleven. Evenals zijn 

jongere broers Carl en Bernhard en zijn zusters Julie en 

Josephine draait hij op jeugdige leeftijd al volop mee in 

het rondreizende gezelschap van zijn ouders.4

Het paardenspel of Cirque Équestre waarmee Wilhelm 

Carré vooral naam zal maken, is ook de specialiteit van 

stamvader Joseph. In 1819 duikt zijn naam voor het eerst 

op in Duitse circusbronnen. De jaren daarop reizen de 

Carrés langs steden als Keulen, Hamburg en Leipzig met 

‘Vorstellungen im Reiten, Springen und Voltigirkünsten’.5

Het enige bewaard gebleven programma van de ‘Künstler-

Familie J. Carré’ maakt melding van een ‘große akrobatisch-

gymnastische Vorstellung’ in Potsdam op 27 december 

1832. Dat Joseph Carré hier mag aantreden in het statige 

Königliche Schauspielhaus, duidt erop dat zijn gezelschap 

dan tot de Europese top behoort. Naast de familie Carré 

zelf zijn er hoofdrollen voor de evenwichtskunstenaars 

Dallot en Louis, voordien verbonden aan het theater dat 

de internationaal vermaarde koorddanseres Madame Saqui 

in 1816 te Parijs heeft gesticht.6 

Na het overlijden van moeder Maria Carré-Kästner in 

1840 valt de familie uiteen. De vijf kinderen vinden onderdak 

bij het gerenommeerde paardenspel van de Duitse dresseur 

en kunstruiter Rudolphe Brilloff, dat Midden-Europa 

bereist. Sinds de aartsvader van het circus, de Engelse 

offi cier en rijinstructeur Philip Astley, in 1768 te Londen is 

begonnen met openbare demonstraties kunstrijden, heeft 

het paardenspel een hoge vlucht genomen. Aanvankelijk 

vertoont Astley zijn dressuur- en rijkunsten nog op een met 

touwen afgezet rechthoekig terrein. Wanneer hij ontdekt 

dat een ronde vorm zich hiervoor beter leent, is de piste en 

daarmee het circus geboren. Vanaf 1770 maakt Astley in 

Engeland en spoedig ook in Frankrijk furore met een eigen 

circus. Zijn paarden hebben inmiddels gezelschap gekregen 

van evenwichtskunstenaars, acrobaten en clowns. De 

voorstellingen hebben zoveel bekijks dat Astley zowel 

in Londen als in Parijs speciale circustheaters kan laten 

verrijzen. 
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De spectaculaire slotscène van 

het hippodrama Mazeppa over 

de heroïsche nederlaag van Kozak-

kenhoofdman Ivan Mazeppa tegen 

de Russen in 1709. Deze populaire 

paardenpantomime wordt met 

grote regelmaat opgevoerd door 

Wilhelm Carré en andere circussen 

van betekenis. Ingekleurde schets 

van Heinrich Lang uit 1879. 

14
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Profi terend van Astleys pionierswerk zullen vooral Franse 

gezelschappen als dat van Antonio Franconi de jaren daarop 

Europa met hun paardenspel veroveren. Rond 1840, het jaar 

waarin Wilhelm Carré bij Brilloff aanmonstert, vindt juist 

een ommekeer plaats en wint het Duits(talig)e circus ter-

rein. Achteraf blijkt Brilloff aan de wieg te hebben gestaan 

van de circusdynastieën die Europa in de tweede helft van 

de negentiende eeuw zullen domineren: de stamvaders van 

de circussen Renz, Salamonsky, Schumann en Carré hebben 

allemaal bij hem de fi jne kneepjes van het vak geleerd.7 

De 23-jarige Wilhelm Carré valt bij Brilloff met zijn neus 

in de boter. Samen met zijn generatiegenoten Wilhelm Sa-

lamonsky, Gotthold Schumann en Ernst Renz krijgt hij de 

best denkbare leerschool. Onder de bezielende leiding van 

Brilloffs rechterhand Eduard Wollschläger, de meest toon-

aangevende dresseur en hogeschoolrijder van dat moment, 

bekwamen zij zich in alle facetten van het paardenspel: 

naast de dressuur en het kunstrijden (het zogeheten hoge-

schoolrijden) oefenen zij zich in de voltige (het op en van 

een dravend paard springen), bareback of parforce (acro-

batische oefeningen op een paard zonder zadel) en allerlei 

vervaarlijke sprongen. Specialiteit van Wilhelm wordt de 

‘illuminatiesprong’, waarbij hij op de Arabische volbloed-

hengst Mehmed Ben Zarif een hindernis van 48 brandende 

toortsen neemt. De vrolijke noot wordt evenmin vergeten 

en Ernst Renz en Wilhelm Carrré schitteren bij Brilloff tevens 

als ‘übermütigen reislustigen Clowns’.8

15

De apotheose van het paardenspel is het zogeheten hip-

podrama, ook wel paardenpantomime, waarmee elk circus 

van betekenis in die tijd zijn programma besluit. De eerste 

pantomimes zijn nog bescheiden van opzet, maar rond 

1850 zijn zij uitgegroeid tot groot geënsceneerde drama’s 

met veel hoefgetrappel, waarbij alle registers opengaan. 

De meeste hippodrama’s zijn geïnspireerd op bekende ta-

ferelen uit de Griekse mythologie of historische veldslagen, 

met een onbetwiste hoofdrol voor het paard. Veruit het po-

pulairste thema is het verhaal van de Kozakkenhoofdman 

Ivan Mazeppa, wiens heroïsche nederlaag tegen de Russen 

in 1709 de eeuw daarop menig dichter (Lord Byron, Victor 

Hugo) en componist (Liszt, Tsjaikovski) inspireert. In 1831 

wordt Mazeppa in Philip Astleys amfi theater te Londen voor 

het eerst als hippodrama opgevoerd, om vervolgens in de 

pistes van de voornaamste circussen van het Europese vas-

teland jaar na jaar zijn wederopstanding te beleven. Ook 

voor de artiesten van Brilloffs circus zijn Mazeppa en soort-

gelijke spektakelstukken vaste prik. 

De jaren bij Brilloff zijn cruciaal voor Wilhelm Carré. 

Niet alleen ontwikkelt hij zich in diens circus tot een eer-

steklas dresseur en een onverschrokken ruiter en ontmoet 

hij hier zijn belangrijkste vakgenoten, ook zijn toekomstige 

vrouw Kätchen Gärtner leert hij bij Brilloff kennen. Is Carré 

al bij zijn geboorte voorbestemd voor het circusleven, Kät-

chen is dat niet. Geboren in een Rotterdamse sloppenwijk 

wacht Cornelia de Gast, zoals zij dan nog gewoon heet, aan-
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Nadat haar contract bij Gärtner in 1840 is verstreken, mon-

stert ook de zestienjarige Kätchen aan bij het circus van 

Brilloff en twee jaar later kan het gezelschap in de Duitse 

stad Nordhausen een dubbele Hochzeit vieren: niet alleen 

Kätchen Gärtner en Wilhelm Carré treden op 6 december 

1842 in het huwelijk, ook Ernst Renz heeft bij Brilloff zijn 

bruid gevonden, Antonette Gärtner (geboren Aelmans). 

Evenals Kätchen is zij afkomstig uit Rotterdam, op jonge 

leeftijd door Gärtner geadopteerd en opgeleid tot pan-

neaurijdster.12 

De dubbele bruiloft is illustratief voor de circuscultuur 

van die dagen, die veel weg heeft van een hofcultuur. De 

voornaamste circusfamilies zijn echte dynastieën, gesloten 

bolwerken met aan het hoofd een strenge patriarch, die als 

een soort godfather de zaken bestiert. Die dynastieën wor-

den niet alleen in stand gehouden door overerving, maar 

ook door over en weer huwelijken af te sluiten met andere 

circusfamilies opdat het kostbare ‘artiestenbloed’ niet ver-

loren gaat. Hierdoor zijn de belangrijkste circusfamilies 

generaties lang stevig aan elkaar verklonken en duiken 

steeds dezelfde familienamen en – door wederzijds vernoe-

men – ook voornamen op. Vooral de namen Kätchen, Lina en 

Clothilde doen het goed. De hechte band tussen de families 

Carré en Salamonsky, die eveneens in Brilloffs circus wordt 

gesmeed, is een treffend voorbeeld van deze cultuur van 

vankelijk een weinig glorieuze toekomst. Haar lot neemt 

een abrupte wending wanneer zij, nauwelijks zes jaar oud, 

op 20 augustus 1830 door haar alleenstaande moeder wordt 

‘meegegeven’ aan Christian Traugott Gärtner, directeur van 

een klein circus dat door Nederland en Duitsland trekt. On-

getwijfeld heeft armoede moeder Adriana de Gast tot deze 

daad gedreven. In die tijd besluiten de allerarmsten wel 

vaker hun kinderen af te staan aan passerende kermis- en 

circustroepen, waar zij allicht beter af zijn dan thuis. Gärtner 

belooft Adriana haar dochtertje de daaropvolgende tien jaren 

‘een Goede Opvoeding te geven, het Leezen en Schrijven 

te laten [...] en meer wat tot een goede opvoeding wordt 

vereischt’. Het contract voorziet tevens in een bezoekrege-

ling, waarbij Gärtner zich verplicht dat ‘de moeder altijd de 

vrijheid [zal] hebben van tot mij en het kind te komen, en 

door mij erkentelijk worden aangezien zonder de minste 

onkosten’.9 

Het is de vraag of Kätchen, zoals haar Duitse pleegvader 

en leermeester haar voortaan zal noemen, haar moeder ooit 

heeft teruggezien. De jaren daarop zal zij uitgroeien tot een 

van ‘de meest roemruchte kunstrijdsters van haar tijd’ en 

optreden tot in de verste uithoeken van Europa.10 Haar spe-

cialiteit is het panneaurijden: het verrichten van gracieuze 

dansen en acrobatische kunsten op een ronddravend paard 

dat is voorzien van een breed, plat zadel (panneau). Getuige 

de vele huldeblijken die zij zal ontvangen, moet Kätchen 

het – als veel gevierde circusartiestes – niet alleen hebben 

van haar kunstverrichtingen. Ook haar gratie en schoonheid 

zijn wijdverbreid. Hoe doeltreffend haar ‘liefl ijke wapens’ 

kunnen zijn, bewijzen de hartstochtelijke regels die een 

anoniem gebleven dichter aan haar heeft gewijd: 

Künstlerin! Lieb, und Lieblichkeit umfächeln 

Ätherisch Deine süße, holde Gestalt.

Trunken von Entzücken macht uns Dein Lächeln, 

Herzen bezwingt Du mit reizender Gewalt.

Cupido hat Dich gerüstet mit lieblichen Waffen,

 Hat Dich gelehrt auf Erden schon den Himmel zu 

schaffen.11
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evenals de diverse koninklijke onderscheidingen die zij in de 

loop van hun carrière verzamelen. Zo laat Brilloff niet na te 

pronken met zijn ‘von Seiner Majestät dem Könige von Preu-

ßen general-concessionirten Kunstreiter-Gesellschaft’.14 De 

Carrés zullen op dit vlak allerminst voor hun vakgenoten 

onderdoen.’

Wanneer Rudolphe Brilloff begin 1843 sterft, krijgt de 

oudste van de ‘discipelen’, Ernst Renz, op verzoek van diens 

weduwe de leiding over het circus. Aanvankelijk blijft het 

gezelschap intact, maar geplaagd door fi nanciële proble-

men splitsen de Salamonsky’s en de Carrés zich in de loop 

van 1844 af. Terwijl Ernst en Antonetta Renz, vergezeld door 

Gotthold Schumann, een eigen circus stichten – Renz’ Cir-

que Équestre, later Olympischer Circus geheten – monsteren 

de Carrés en de Salamonsky’s dat jaar aan bij het gezelschap 

van de vermaarde Italiaan Alessandro Guerra, vanwege zijn 

temperament en zijn onvervaardheid bijgenaamd ‘Il Furio-

so’.15 Tijdens diens tournee door Rusland, Oostenrijk en 

Duitsland gooit Kätchen Carré hoge ogen als De maagd van 

Orléans, een van de pantomimes waarmee Guerra zijn voor-

stellingen afsluit. Daarnaast zijn Wilhelm en Kätchen Carré 

regelmatig te gast in het Pruisische – maar sterk Frans ge-

oriënteerde – circus van Eduard Wollschläger, dat zich tus-

sen 1844 en 1862 met succes tussen Amsterdam en Berlijn 

beweegt. Zo maken zij in 1845, tijdens de jaarlijkse kermis 

op het Amstelveld, al kennis met het Nederlandse publiek. 

Tussen alle bedrijven door krijgen Wilhelm en Kätchen 

zes kinderen, van wie alleen de twee jongens Oscar en Adolf 

de volwassen leeftijd bereiken. De oudste dochter Mileva 

(1843) mag dan een peetdochter zijn van de Servische prin-

ses naar wie zij is vernoemd, als zoveel circustelgen zal zij 

haar eerste verjaardag nooit vieren. Hoewel kindersterfte 

in de negentiende eeuw aan de orde van de dag is, moeten 

circusfamilies – en met name de Carrés – een wel erg hoge 

tol betalen voor het helse ritme van opbouwen, optreden, 

opbreken en tussendoor bevallen en zo snel mogelijk weer 

opstaan. Dit harde bestaan, gecombineerd met de gebrui-

kelijke familiehuwelijken, zal eraan hebben bijgedragen dat 

miskramen en zuigelingensterfte in de circuswereld sche-

ring en inslag zijn.16 De twee overlevers Oscar (Halberstadt, 

22 december 1845) en Adolf Carré (Magdeburg, 4 oktober 

1850) zullen weinig gelegenheid hebben gekregen kind te 

zijn. Zodra zij de luiers zijn ontgroeid, wachten de dage-

lijkse repetities (probes). Al op zesjarige leeftijd maakt Os-

car, gefl ankeerd door zijn ouders, zijn debuut in het circus 

van Ernst Renz. 

Houtsnede van het befaamde Cirque 

Équestre of paardenspel van Eduard 

Wöllschläger, dat vanaf 1844 Neder-

land verovert en twintig jaar later 

de weg effent voor Circus Wilhelm 

Carré. Opgenomen in Prenten-

magazijn voor de Jeugd, 1845.

kruisbestuivingen. Zo zal Wilhelms zuster Julie Carré zich 

verbinden met Wilhelm Salamonsky, de stamvader van het 

gelijknamige Russische circus, Hun dochter Amalia treedt 

in 1869 op haar beurt in het huwelijk met Oscar Carré, de 

oudste zoon van Wilhelm en Kätchen. 

Omdat paardrijkunst en dressuur bij uitstek hobby’s 

van de hogere standen zijn, kan het Cirque Équestre zich 

van meet af aan verheugen in de gunst van de adel en de 

vorstenhuizen. Legendarisch is de circusgekte van hertog 

Maximiliaan in Beieren, die op de binnenplaats van zijn 

paleis aan de Ludwigstraße in München rond 1830 een 

privécircus laat verrijzen waarin de meest gerenommeerde 

gezelschappen mogen optreden. Niet minder hartstochte-

lijk is de circusliefde van zijn dochter Elisabeth (de latere 

Oostenrijkse keizerin Sisi), een verdienstelijke amazone 

die zich in haar eigen rijschool laat trainen door menig 

circusmonarch en op voet van vriendschap staat met de be-

roemdste kunstrijdsters. Illustratief voor de verwevenheid 

tussen de circusadel en de vorstenhuizen zijn ook de diverse 

sprookjeshuwelijken die de beroemdste (en allermooiste) 

kunstrijdsters afsluiten met hertogen of zelfs echte prin-

sen.13 De circusfamilies laten zich zoveel mogelijk voorstaan 

op hun adellijke connecties. Zij tooien hun kinderen met 

vorstelijke voornamen, meten het pleegouderschap van 

deze of gene prins of hertog over hun kinderen breed uit, 
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Vrolijke taferelen tijdens de 

jaarlijkse septemberkermis op de 

Amsterdamse Botermarkt (het 

huidige Rembrandtplein) voor het 

paardenspel van François Blondin. 

Gravure van O. Mende uit 1870.

Pas in 1854 sticht Wilhelm Carré in Belgrado een eigen 

circus, waarmee hij de jaren daarop in Oost- en Midden-

Europa te vinden is. Hoofdact van de ‘Vorstellung in der 

hohern Reitkunst und Pferde-Dressur’ is Wilhelms fameuze 

fakkelsprong ofwel ‘das unverbrennbare Pferd’. Daarnaast 

baart hij opzien met een stoutmoedige opvoering van het 

aloude succesnummer Verbannung Mazeppa’s in der Ukraine. 

Tot welke staat van perfectie Carrés paardendressuur zich 

inmiddels heeft ontwikkeld, wordt duidelijk aan het slot 

van de pantomime, wanneer Mazeppa’s paard door twintig 

Kozakken op een baar wordt rondgedragen terwijl het zich 

minutenlang dood houdt.17 Ook de twee oudste kinderen 

van de Salamonsky’s, Albert en Adelheid, maken hun op-

wachting in Circus Carré, evenals kunstrijdster Lina Schwarz 

– een ravissante schoonheid die later in het huwelijk zal tre-

den met Albert Salamonsky – en de jonge jockey Alexander 

Krembser. De laatste doet het publiek huiveren met zijn ach-

terwaartse salto’s te paard en verstaat als eerste de kunst 

vanaf de grond op de rug van een galopperend paard te 

springen. Krembser trouwt met Lina’s zuster, publiekslieve-

ling Fanny Schwarz. De Krembsers en hun nazaten zullen ja-

renlang tot de topattracties van de Carrés blijven behoren.18 

Het is de vraag of het Wilhelm en Kätchen de eerste ja-

ren voor de wind is gegaan, want hun namen blijven met 

regelmaat opduiken in de programma’s van Renz’ Olympi-

scher Circus, dat in Duitsland inmiddels aan een onstuitbare 

opmars is begonnen. Pas wanneer Eduard Wollschläger zich 

in 1863 uit het circusbedrijf terugtrekt en Wilhelm Carré 

diens smaakvol ingerichte houten ‘tent’, inclusief de com-

plete inboedel, kan overnemen, gaan de zaken voorspoedig. 

Door Wollschläger persoonlijk als ‘rechtmatige erfgenaam’ 

aangewezen, kan Carré volop profi teren van de reputatie die 

zijn oude meester in de voorafgaande jaren in Nederland 

heeft opgebouwd. De rode loper die Wollschläger voor hem 

uitlegt, zal belangrijk hebben bijgedragen aan het succes 

dat Wilhelm Carré hier vanaf 1864 te beurt valt. Voorafgaand 

aan zijn debuut in diverse Nederlandse steden laat hij zich in 

grote advertenties op Wollschlägers voordracht voorstaan: 

Een nieuw circus zal de Haarlemsche kermis bezoeken, 

dank zij de bemoeijingen van den Heer Ed. Wollschläger, 

die, sedert hij zich aan de leiding van een paardenspel ont-

trok om op zijne lauweren te gaan rusten, er evenwel op uit 

was, om de voornaamste Directiën, met welke hij in relatie 

stond op te wekken, de Hollandsche kermissen te bereizen, 

opdat alzoo onze landgenooten in de gelegenheid zouden 

zijn om het beste te zien wat het Buitenland in equestrische 

kunst oplevert. Hij heeft daardoor voorkomen de exploitatie 

van ons land door vreemde ondernemingen van minderen 

rang.19

Door toedoen van Wollschläger krijgt Wilhelm Carré Neder-

land min of meer als territorium toebedeeld. Terwijl Ernst 

Renz successen viert in Duitsland en daar zelfs enkele vaste 

circusgebouwen voor zijn Olympischer Circus laat verrijzen, 

en de Salamonsky’s zich terugtrekken op Oost-Europa en 

Rusland, verplaatst de actieradius van Carré zich van Oost- 

naar West-Europa. De vooraanstaande Franse gezelschap-

pen zijn zich door de hevige concurrentie in Midden-Europa 

vooral gaan richten op hun eigen land, waar in de grote ste-

den inmiddels indrukwekkende circustempels zijn versche-

nen. En zo krijgen de ‘gebiedsgrenzen’ van de voornaamste 

circusdynastieën in de tweede helft van de negentiende 

eeuw vastere contouren. Soms zijn deze grenzen het resul-

taat van goed onderling overleg, soms is het een kwestie 

van ‘wie ’t eerst maalt’, vaker echter zijn zij inzet van een 

hevige concurrentiestrijd met zo nu en dan forse confron-

taties. Hierbij lijkt geen middel te worden geschuwd: met 

enige regelmaat duiken er in de kranten berichten op over 

weggekaapte sterren, onklaar gemaakte wagens of circus-

tenten, en zelfs brandstichting.
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’t Volk spaart voor ’t Kermishouden een jaar lang, ’t pot zijn 

extraatjes er voor op, ’t stelt al zijn uitgaan, al zijn pret-

hebben uit totdat de Kermistijd daar is – maar dan haalt het 

ook zijn hart op en stelt zich gedurende dien korten tijd, in 

tenten, kramen of mallemolens, schadeloos voor een heel 

jaar van droge saaiheid, van rondloopen in den tredmolen 

van den strijd om het bestaan. ’t Is veertien dagen lang op-

gewonden, dol, razend van jolig pleizier om dan weer drie 

honderd één en vijftig dagen lang te reikhalzen naar de 

volgende Septembermaand.20

Evenals het circus van Wollschläger verplaatst dat van Wil-

helm Carré zich aanvankelijk van kermis tot kermis. Carrés 

kunstrijdersgezelschap mag bij zijn debuut in 1864 het no-

dige opzien baren, nieuw is het paardenspel in Nederland 

allerminst. Al vanaf eind achttiende eeuw verlevendigen 

diverse gezelschappen de grote kermissen, waaronder 

die van de Amsterdamse ondernemer Lion Kinsbergen en 

van internationaal vermaarde artiesten als Frans Erasmus 

(alias François Blondin) en Jean-Baptiste Loisset. Ook het 

paardenspel van de Amsterdammers Jacob en Mozes Blanus 

– wat kleiner van opzet en wat goedkoper, en daarom vooral 

bij het volk zeer in trek – is op de kermis aan het Amstelveld 

al jaren een begrip.21

Het zal nog even duren voordat ook Nederland rijp is voor de 

oprichting van vaste circusgebouwen. Voorlopig moet het pu-

bliek het doen met al dan niet comfortabele houten tenten, 

zogeheten kiosken, en heeft het circus zich nog niet bevrijd 

van zijn natuurlijke omgeving: de kermis. Al eeu w en lang zet 

de jaarlijkse kermis elke stad van enige betekenis twee weken 

lang op zijn kop. Sinds de jaarmarkt zich in de middeleeuwen 

heeft ontwikkeld tot het epicentrum van ophef en vertier, 

waarop kunstenaars en potsenmakers afkomen als vliegen 

op de stroop, is de kermis een niet meer weg te denken fe-

nomeen. Vooral voor het volk, dat zich niet kan verlaten op 

andere vormen van amusement of ontspanning, is de kermis 

een jaarlijks hoogtepunt. Wie geluk heeft, ontvangt van zijn 

patroon een extraatje, een ‘kermisfooi’, om de bloemetjes 

buiten te zetten. Wat uitspattingen betreft spant de Am-

sterdamse septemberkermis, die gelijktijdig plaatsvindt op 

het Amstelveld, de Nieuwmarkt, de Botermarkt (het huidige 

Rembrandtplein) en het Koningsplein, de kroon. In zijn me-

moires onderstreept de bekende schrijver Justus van Maurik 

de betekenis van deze kermis als uitlaatklep: 
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Maar blijkens de reacties heeft Nederland niet eerder ken-

nis mogen maken met een circus van een zo hoog niveau 

als dat van Wilhelm Carré. Niet alleen de kwaliteit van de 

voorstellingen, ook de diversiteit van de dagelijks wisse-

lende programma’s wordt geroemd. Opvallend is dat Carré 

van meet af aan in de gunst staat van de hogere kringen, 

die zich van nature liever wat afzijdig houden van het volkse 

strijdgewoel en de beruchte slemp- en braspartijen waar de 

kermis om bekendstaat. De kritieken in de dagbladen – dan 

nog uitsluitend gelezen door de hogere burgerij – bena-

drukken dat Carrés circus ‘anders’ is, meer grandeur ademt 

en smaakvoller is ingericht dan men hier te lande is gewend 

en daarom met een gerust hart kan worden bezocht. Ook de 

luidruchtige kermisgangers hebben al snel door dat bij Carré 

strengere gedragsnormen gelden. In een van de populaire 

kermisliederen klinkt het: 

Nu gaan wij naar Carré toe

maar houd je ’n beetje stil 

Want ieder weet van ouds wel 

dat die geen standjes wil.22

Links: 

Het oudst bewaarde pro-

gramma van Circus Wilhelm 

Carré in Nederland, dat op 12 

september 1864 voor het eerst 

in Amsterdam is te zien tijdens 

de kermis op het Amstelveld. 

Rechts: 

Vanwege een cholera-epidemie 

wordt de Amsterdamse kermis 

in 1866 verboden. Wilhelm Carré 

krijgt van het stadsbestuur wel 

toestemming een zomercircus op 

te bouwen in een privétuin naast 

de Parkzaal (het tegenwoordige 

Wertheimpark) in de Amster-

damse Plantage. Deze tekening 

van de Parktuin door Cornelis 

Springer dateert van 1854. 


