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Oorsprong 
Vroeger was het vanzelfsprekend dat in zo goed als elke zaal 
machinerie boven en onder het podium geïnstalleerd was. De 
onder machinerie was grotendeels voorzien van liften, vallen, 
rails, etc. Bij de boven machinerie werd veel met katrollen 
gewerkt om decorstukken en/of mensen naar beneden of 
boven te laten komen.
Door nieuwe technische mogelijkheden en vanwege veilig-
heid zijn deze over heel de wereld voor een groot deel uit de 
theaterzalen verdwenen. Sommige zalen hebben nog hun 
volledige oude machinerie staan die ze op de dag van van-
daag gebruiken, maar dat zijn uitzonderingen.
In België hebben we de Bourla in Antwerpen. Deze zaal is 
voorzien van moderne technologie om voorstellingen te 
draaien, maar de architectuur van de oude machinerie is nog 
wel aanwezig. In Stockholm bevindt zich het Drottningholm 
Palace Theatre. Hier gebruiken ze hun originele podiumma-
chinerie nog steeds in voorstellingen. Nog een theater dat 
volledig in bezit en gebruik is van zo een geweldige effecten 
is het Gaiety Theater in Douglas, Isle of Man.

Gaiety Theatre in Douglas, Isle of Man
Het Gaiety Theatre is gebouwd door de bekende theaterarchi-
tect Frank Matcham. De opening vond plaats in 1900. Na een 
eerste succes ging het gestadig bergaf, er kwamen nog amper 
mensen kijken en het theater werd een bouwval. In 1976 
werd begonnen aan de restauratie. Die was pas klaar in 2000, 
net op tijd voor het eeuwfeest.
De machinerie in deze zaal is zeer goed bewaard gebleven. Er 
zijn drie kleine liften vooraan in de scène. In het midden be-
vindt zich een lift over heel de lengte van de scène. Alvorens 
deze lift omhoog kan, wordt de vloer weggerold en komt er 
een gat vrij. Buiten de liften waren er ook rails en stroken om 
decor op te rijden.
In de voorstelling ‘The Corsican Brothers’ van Dion Boucicault 
is een scène waar de ene broer de andere neerschiet. Uitein-
delijk komt die dode broer als geest terug. Hiervoor werd een 
scenografie gemaakt waarbij de geest op een mysterieuze 
wijze naar boven kon gebracht worden. Voor deze voorstel-
ling is een speciale lift gemaakt die nadien de naam Corsican 
Trap gekregen heeft.

Techniek
De Corsican Trap is op zich al een opmerkelijk systeem. Het is 
geen gewone lift waar een persoon of object verticaal naar 
boven wordt gehesen. Je hebt een grote opening nodig die 
verticaal over heel de breedte van je podium loopt.
Hierin ligt een rolluik systeem waardoor je niet ziet dat er 
een opening is. Op een bepaalde plaats zit in het rolluik een 
gat waar een persoon door kan komen. Terwijl dat rolluik 
verplaatst wordt, wordt er ook aan een wagen getrokken waar 
de persoon op staat. 
De juiste benaming van deze wagon is een scruto, een 

beweegbare trap in theater. De scruto wordt begeleid langs 
een schuine rail. De bedoeling is dat het gat in het rolluik en 
de scruto op dezelfde snelheid bewegen waardoor de per-
soon tevoorschijn komt terwijl hij horizontaal over de scène 
beweegt. 

Effect als communicatie
Konden ze geen andere trap nemen die de meeste theaters al 
wel hadden? Vloeiend bewegen, verplaatsen en stijgen waren 
de drie belangrijke elementen bij de Corsican Trap. Ze hadden 
kunnen kiezen voor een verticale lift met een tegengewicht. 
Maar in dit stuk wilden ze vloeiend bewegen over heel de 
scène. Waarom laat je de geest dan niet vanuit de lucht 
komen, waarbij hij ook van links naar rechts kan bewegen? 

Techniek

Bryan Buddaert en Jasper Cosemans zijn aan hun laatste jaar podiumtechnieken bezig op het

RITCS in Brussel. Tijdens de workshop Special Effects waren ze zo begeesterd door wat je met 

mechaniek kan bereiken dat ze besloten om er zelf een na te bouwen.
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Het vliegen was al voorzien voor god die vanuit de lucht 
naar beneden gedaald kwam. Het was dus belangrijk dat 
hij vanuit
de grond naar boven werd gehesen. Hij moet van de 
onderwereld naar boven komen, wat voor het publiek lo-
gisch was. Uiteindelijk werd het gezien als een beeld dat 
vanzelfsprekend was. God kwam uit de lucht, een demon 
kwam vanuit de grond geschoten en een geest kwam 
langzaam uit de grond gerezen terwijl hij verplaatste. 
Het werd een soort van communicatiemiddel tussen het 
publiek en het verhaal.
Al gauw werd dit een belangrijk deel van de podiumma-
chinerie en moest elk theater die lift hebben. Het publiek 
kwam meer voor die effecten die er gebruikt werden dan 
voor het spel zelf. Jammer genoeg is veel van die machi-
nerie niet bewaard gebleven. De enige Corsican Trap die 
nog bestaat staat in het Gaiety Theatre. 
Echter is deze ook niet meer de originele en is hij in 1995 
door een gedreven houtbewerker opnieuw gebouwd 
in dit theater. Hij is nog steeds bruikbaar en is een zeer 
accuraat voorbeeld van de Corsican Trap van voordien. Je 
hebt wel zes personen nodig om deze lift te bedienen.
Om demonstraties te geven hebben ze een model ge-
maakt van de originele lift. Deze staat ook in het Gaiety 
Theatre. Op dit model kan je goed de technieken zien 
hoe ze werden
gemaakt en aangestuurd. Met ons project hebben wij 
ons geïnspireerd op dit model. We hebben de technie-
ken aangepast aan onze toepassing, kennis en materiaal 
dat we voor
handen hadden.
Enkele cruciale elementen die we bij het begin van de 
bouw over het hoofd zagen, kunnen we achteraf nog 
aanpassen. Het gaat om het verbergen dat er een gat 
in de vloer tevoorschijn komt als het rolluik begint te 
draaien. Dit deden ze oorspronkelijk met sisal touw aan 
de binnenkant van het gat. Nadien zagen we ook dat 
de constructie zelf te laag was gemaakt. Dit hadden we 
pas door toen we een persoon van 1,80 meter op schaal 
in ons model wilden zetten. We hebben uiteindelijk ons 
mannetje kleiner gemaakt dan hij in werkelijkheid is.

Bouw
Aan de hand van deze foto’s konden we verder aan de 
slag voor het maken van ons schaalmodel.

Frame
Eerst en vooral moesten we beslissen op welke grootte 
we gingen werken. Al snel waren we het eens dat we het 
gingen maken in de schaal 1 op 4. Uiteindelijk werd hij: 
1,5m lang, 0,5m breed en 0,5m hoog. Aan de hand van 
deze afmetingen begonnen we met het bouwen van 
een stevig frame. Het frame moest zeker stevig genoeg 
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zijn zodat dit alles kon dragen en ondersteunen. Bovenop dit 
frame plaatsten we een houten blad die de scènevloer moest 
voorstellen. Uit dit blad zaagden we de opening waar later het 
rolluik zou komen.

Wagen en railsysteem
De volgde stap bestond uit het monteren van het railsys-
teem waar de scruto over kon rijden. Voor het wagentje zelf 
maakten we eerst een onderstel. Aan de onderzijde werden 
vier wielen geplaatst. Deze werden zo gemaakt dat ze versteld 
kunnen worden. Daarop werd een kader gebouwd met nog 
eens vier wielen. Deze werden vast gemonteerd met de 
bedoeling om het gewicht op te vangen en te rijden over de 
rail. Op dit kader werd het platform gebouwd. Dit werd zo 
gebouwd dat dit perfect aansluit in het rolluiksysteem. 

Het rolluiksysteem
Terwijl we de wagen maakten werkten we ook verder aan het 
rolluiksysteem. Hiervoor zaagden we een groot aantal gelijke 
latjes. Deze werden allemaal aan beide kanten onder een 
schuine hoek gezaagd. Zodat ze tijdens het oprollen vloeiend 
bewegen en nadien mooi zouden aansluiten op de vlakke 
delen.
De latjes werden vervolgens op rolluiklint geniet. Dit lint had 
de juiste flexibiliteit en rekbaarheid voor deze toepassing. 
Voor het bepalen van de opening, die later zou aansluiten met 

het platform van het wagentje, moesten we het rolluik gere-
geld in de frame plaatsen om zo een beter zicht te krijgen op 
de juiste locatie. Eenmaal deze bepaald was plaatsten we de 
opening op zijn juiste plaats en werd het rolluik afgewerkt.

Het draaisysteem
Om het rolluik heen en weer te laten schuiven, bouwden we 
aan beide zijden waar het rolluik terug van zijn rail glijdt, een 
draaisysteem in. Voor dit systeem namen we twee balken
die konden dienen om het rolluik rond op te draaien. 
Als laatste stap in het proces bevestigden we het rolluiklint 
aan de draaibalken en aan het wagentje. Hierdoor werd het 
wagentje op dezelfde moment naar boven getrokken als het
rolluik. Het afstellen van het wagentje en het rolluiksysteem 
vergde wat geduld, maar eenmaal het was afgesteld liep het 
systeem perfect zoals voorzien.

Links
Informatie
http://www.iom.com/gaietytheatre/trap.html
Verschillende soorten trappen
http://www.theatrecrafts.com/pages/home/glossary-of-tech-
nical-theatre-terms/trap-doorsstage/

18 | STEPP DE CORSICAANSE LIFT


	STEPP#27-Cover1
	STEPP#27-Cover2
	Stepp#27-Normal
	STEPP#27-Cover3
	STEPP#27-Cover4



