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D E  U I T G E V E R  E N  D E  PA P I E R H A N D E L A A R

 Hoewel ze op dat ogenblik nog geen officiële toestemming 
hadden voor het bouwen van een nieuwe schouwburg, 

hadden de aalmoezeniers in de zomer van 1709 al 
opdracht gegeven aan beeldhouwer Michiel van der 
Voort (I) (1667-1737) om enkele eerste ontwer-
pen te maken. De aalmoezeniers gingen echter 
niet over één nacht ijs. De stap van de kleine 
Aalmoezeniersschouwburg aan de Grote Markt 
naar een moderne schouwburg in het Tapissiers- 
pand was immers groot. Daarom wilden ze zich 
goed informeren. Een van die aalmoezeniers was 
de uitgever Balthasar Moretus (IV) (1679-1730). 
Moretus sprak zijn vriend Ysbrand Vincent 
(1641-1718) aan. Vincent was een papierhande-
laar en een toneelauteur, én hij woonde en werkte 
in Amsterdam. Daar was in 1637 een mooie, rui-
me stadsschouwburg geopend, ontworpen door 
de befaamde architect Jacob van Campen. 

In 1665 had Philips Vingboons de Amsterdamse schouwburg volledig verbouwd vol-
gens de nieuwste inzichten in theaterarchitectuur. De schilder Gerard de Lairesse ver-
vaardigde prachtige, illusionistische decors. In juli 1710 vroeg Moretus aan Vincent of 
het mogelijk was om hem tekeningen of gravures te bezorgen van De Lairesses decors. 
Zoals de meeste theaters in West-Europa maakte de Amsterdamse schouwburg gebruik 
van beschilderde decors. Dergelijke decors bestonden uit platte coulissen aan de linker- 
en rechterzijde van de bühne, friezen die de bovenzijde afsloten en ten slotte achter-
doeken. Coulissen, friezen en doeken waren zo beschilderd dat, wanneer ze werden 
samengevoegd op de scène, de illusie van een driedimensionale ruimte ontstond. Elk 
theater beschikte over een aantal standaarddecors, waaronder een paleiszaal, een bos, 
een straat en een kerker. En dat wilde Balthasar Moretus ook graag voor het Theater van 

Anoniem 
Portret van Balthasar Moretus (IV)

Antwerpen, voor 1730
Museum Plantin-Moretus, Antwerpen
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Aan de andere zijde van de deur was een kleine gang met een 
wenteltrap die naar het podium leidde. Orkestleden konden zich 
zo ongezien, achter de coulissen, verplaatsen.

De zaal en de scène werden van elkaar gescheiden door een toneel- 
of prosceniumboog. Die prosceniumboog was een echt pronkstuk  
en het resultaat van een samenwerking tussen meerdere kun-
stenaars. Houtsnijder Johannes Cosyns maakte de versieringen 
rondom de boog. En Michiel van der Voort maakte vier beelden. 
In de boog stonden Minerva, die de kunsten representeerde, en 
Mercurius, die de handel representeerde. Bovenop de bogen zaten 
Scaldis en Antverpia, met een Habsburgse adelaar en het wapen 
van Antwerpen tussen hen in. Scaldis en Antverpia, de riviergod 
en de stedemaagd, waren populaire beelden in een stad die zo ver-
bonden was met de rivier. De bekendste afbeelding bevond zich 
zelfs op het Schoon Verdiep van het stadhuis en was een eeuw 
eerder geschilderd door Abraham Janssens (I). Van der Voort 
sneed de beelden wellicht uit enkele lindebomen uit Borsbeek bij 
Antwerpen.

Het toneelgordijn was een ontwerp van Jacob Herreyns (I). Een 
voorbereidende schets die recent opdook in de Koninklijk Biblio-
theek in Brussel, toont drie putti die een gordijn oplichten en een 
stukje van het achterliggende decor laten zien. Op een gravure die 
Pierre Balthasar Bouttats  omstreeks 1712 maakte voor de uitgave 
van operalibretti is een vergelijkbaar ontwerp te zien, maar heb-
ben de putti plaatsgemaakt voor de Faam met haar bazuin. 

Dan begon het orkest te stemmen, klonken signalen vanuit de 
coulissen en het ondertoneel en vanop de toneelzolder, en was 
alles klaar voor de voorstelling.

  Jacob Herreyns (I)
Ontwerp voor het toneelgordijn van het Theater van het Tapissierspand

Antwerpen, omstreeks 1711
Koninklijke Bibliotheek, Brussel
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het Tapissierspand. Moretus kreeg van Vincent niet alleen de gevraagde tekeningen van 
de decors, maar hij ontving ook enkele gravures van de Amsterdamse schouwburg zoals 
die er in 1637 uitzag. Vincent vond dat Moretus dat voorbeeld moest volgen, maar die 
laatste vond dat allicht een oubollig ontwerp. De nieuwste theaters en operagebouwen 
in Italië en Frankrijk moesten, wat hem betrof, model staan voor Antwerpen.

Zo’n moderne schouwburg kwam er inderdaad. Maar wie verantwordelijk was voor 
het finale ontwerp, is helaas niet duidelijk. Naast Michiel van der Voort noemen de 
historische bronnen nog enkele namen. Later in de achttiende eeuw zou vaak de naam 
vallen van kunstschilder Abraham Genoels (1640-1723). Genoels werd geboren in 
Antwerpen, en na zijn leertijd reisde hij onder meer naar de Noordelijke Nederlanden, 
Italië en Frankrijk. Aan het Franse hof zou Genoels zelfs enige tijd onder hofschilder 
Charles Le Brun werken. Op voorspraak van Le Brun werd Genoels voorgedragen bij 
de prestigieuze Académie Royale de Peinture et de Sculpture. In 1682 keerde Genoels 

Anoniem, naar Salomon Savery 
De Amsterdamse schouwburg, 1637

Amsterdam, zeventiende eeuw
Particuliere verzameling
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In oktober 1711 opende het Theater van het Tapissierspand zijn deuren. Het 
was de eerste grote schouwburg van Antwerpen. Meer dan een eeuw lang kon-
den de Antwerpenaren er terecht voor bals, concerten, theater en bovenal opera. 
Tal van fascinerende acteurs, actrices en musici traden er ooit op. En het theater 
was het decor voor belangrijke ontvangsten. Tot het Theater van het Tapissiers- 
pand in 1829 moest plaatsmaken voor de Bourlaschouwburg. Dit cahier 
neemt de lezer mee naar de verdwenen opera van Antwerpen.
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G E S C H I L D E R D  V E R L E D E N

In 1877 was Antwerpen in volle verandering. De zestiende-eeuwse stadsomwalling was 
recent vervangen door brede boulevards waarlangs prestigieuze gebouwen verschenen, 
zoals de Nederlandse Schouwburg en het Justitiepaleis. Smalle straatjes en krottenwijken 
gingen tegen de vlakte en werden vervangen door bredere wegen en door nieuwe huizen-
blokken. En de oude kaaien, met hun grillige verloop, werden rechtgetrokken. Daarbij 
verdween de hele Burchtwijk, de woonkern langs de Schelde van waaruit Antwerpen 
ruim een millennium eerder was geboren. 

De oude stad die veranderde of zelfs verdween, fascineerde kunstschilder Jan Jacob 
Croegaert-van Bree (1818-1897). Croegaert-van Bree schilderde in een academische, 
soms wat onbeholpen stijl. Maar zijn werken waren te zien op tal van salons en andere 
tentoonstellingen van eigentijdse kunst in onder meer Antwerpen en Gent, en tijdge-
noten apprecieerden zijn werk. Hij liet zich inspireren door de schilders van de zeven-
tiende eeuw om genretaferelen, zoals herbergscènes, te schilderen. Ook schilderde hij 
tijdloze landschappen, bijvoorbeeld met jagers of winterse natuurtaferelen. Maar stads-
gezichten lijken zijn voorkeur te hebben weggedragen. Hij schilderde imaginaire scènes, 
waarbij hij architectuurelementen uit het oude Antwerpen samenbracht en inzette voor 
een eigen compositie. Of hij trachtte de oude stad zoals hij die kende nauwgezet weer te 
geven, zoals in een schilderij van de Bloedberg aan het Vleeshuis. 

Heel soms schilderde hij ook gezichten die verdwenen waren. Zo bewaart en toont 
Museum Vleeshuis een schilderij dat Croegaert-van Bree in 1877 maakte maar waarop 
een gebouw is te zien dat bijna een halve eeuw eerder was afgebroken: het Tapissierspand. 
Croegaert-van Bree was te jong om het gebouw te kunnen hebben bestudeerd, maar er 
waren tal van schetsen en zelfs precieze bouwplannen die als inspiratie konden dienen. 

  Jan Jacob Croegaert-van Bree 
Het Vleeshuis
Antwerpen, 1870-1897
Museum Vleeshuis | Klank van de Stad, Antwerpen

  Jan Jacob Croegaert-van Bree
Het oude Tapissierspand te Antwerpen

Antwerpen, 1877
Museum Vleeshuis | Klank van de Stad, Antwerpen
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In zijn schilderij toont Croegaert-van Bree ons een afgeleefd gebouw met zes trapgevels 
en een torentje. Achteraan zijn twee daken te zien die boven de omgeving uitsteken. 
Hoewel het misschien niet zo lijkt, horen deze daken bij het Tapissierspand: het zijn 
de daken van een theater dat omstreeks 1711 middenin in het Tapissierspand was 
opgetrokken.

Het Theater van het Tapissierspand is vandaag nauwelijks meer dan een voetnoot in de 
geschiedenisboeken over Antwerpen, maar het was de eerste volwaardige schouwburg 
van de stad. Het theater deed meer dan een eeuw dienst, tot het in 1829 plaats moest 
maken voor het Théâtre Royal Français, de Bourlaschouwburg. Tal van fascinerende 
acteurs en actrices en musici traden er ooit op. Zo was er Teresa Imer, theaterdirecteur 
en een geliefde van Casanova. De componist en violist Willem de Fesch gaf er con-
certen, net als de door Mozart bewonderde hoornist Jan Václav Stich. En het theater 
was het decor voor belangrijke ontvangsten en schitterende bals. Bovenal vormt het 
Theater van het Tapissierspand de verbinding tussen de allereerste Antwerpse experi-
menten met opera op het einde van de zeventiende eeuw enerzijds, en de rijke, levende 
operacultuur in de Vlaamse Opera vandaag.
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E E N  T H É ÂT R E  À  L’ I TA L I E N N E

De nieuwe schouwburg was, zoals Balthasar Moretus dat wenste, een echt théâtre à 
l’italienne, een schouwburg met een U-vormige zaal, gestapelde loges en een grote bühne 
met een complexe toneelmachinerie. Die vorm was in de zeventiende eeuw in Italië 
ontstaan en bleef tot in de twintigste eeuw populair. Het hele theatergebouw was ruim 
dertien meter breed en bijna veertig meter lang. De helft van dat volume was bestemd 
voor de zaal voor het publiek en de andere helft voor de bühne en de toneeltoren.

De zaal bood plaats aan ongeveer 700 toeschouwers. Een bezoeker had de keuze uit 
meerdere soorten plaatsen. Het auditorium bestond uit een vlakke parterre met zitbanken 
en daaromheen drie rijen loges. De minst dure plaatsen waren die van de parterre. Een 
stuk duurder waren de loges. Elke loge bood plaats aan zes tot acht toeschouwers. De 
loges op de eerste en de tweede rang hadden stoelen, die op de minder dure derde rang 
hadden banken. Vooraan, tegen het podium, bevond zich op de eerste rang aan elke 
zijde een grotere loge (in vorstelijke theaters soms aangeduid als de loge du roi en de 
loge de la reine). Deze loges waren langer, en besloegen een deel van de achterliggende 

Twee computervisualisaties van het interieur van het Theater van het Tapissierspand, omstreeks 1730
Visualisatie: Timothy De Paepe 
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gang waardoor ze ook dieper waren. Tegen het midden van de achttiende eeuw was 
het de gewoonte dat de markgraaf de beschikking kon hebben over de grote loge côté 
jardin (links vanuit de zaal gezien) en de gouverneur van de citadel de grote loge côté 
cour (rechts vanuit de zaal gezien). Hoe duur de plaatsen ook waren, overal was het 
comfort beperkt. In de zomer was het theater benauwend heet, en in de winter was 
het er meestal ijskoud, ondanks alle pogingen om het theater te verwarmen. Het hele 
gebouw werd verlicht met kaarsen, maar die waren vaak van slechte kwaliteit zodat er 
al gauw een walm hing. Toch bood het auditorium een indrukwekkend gezicht. De 
voorzijde van elke rang loges was kunstig beschilderd, en Jacob Herreyns (I) (1643-
1732) had gezorgd voor een grote plafonschildering boven de parterre, met daarop 
Apollo en de muzen.

Pierre Balthasar Bouttats
Gravure van de prosceniumboog van het Theater van het Tapissierspand 

Uit: André Campra, Tancrède
Antwerpen, 1712

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen
Langdurige bruikleen aan Museum Vleeshuis, Antwerpen
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Abraham Janssens (I)
Scaldis en Antverpia

Antwerpen, 1609
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen

Tijdens de voorstelling werd de verlichting in het auditorium niet gedoofd. Wie wilde 
kon dus rondwandelen, een praatje maken met iemand die elders zat, iets halen om te 
eten, of gewoon zien en gezien worden. Sommigen benutten een voorstelling zelfs om on-
dertussen zaken te doen en contracten af te sluiten. Wanneer de voorstelling het publiek 
niet beviel, aarzelden de toeschouwers niet om hun ongenoegen luid te laten blijken.

Vooraan, tegen het podium, was er een orkestbak over de hele breedte van de zaal. 
Het publiek kon zien hoe daar, een kwartiertje voor het begin van de voorstelling, de 
musici plaatsnamen. De orkestleden zaten op twee banken: een bank aan elke zijde van 
een lange lessenaar. Aan het einde van de lessenaar stond een klavecimbel. Orkestleden 
betraden de orkestbak via een lage deur in de noordelijke wand van het auditorium.  
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