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Wat de Bourla machinerie zo uniek en zeldzaam maakt, is dat 
ze één van de laatste resterende overlevende machinerieën is 
uit de periode waarin grote, publieke schouwburgen werden 
gebouwd. In verhouding zijn er meer kleinere, hoofdzakelijk 
barokke kasteeltheaters bewaard gebleven, daar was im-
mers minder behoefte aan vernieuwing of aanpassing aan 
de veranderende technologie.  In deze kleinere theaters, die 
vaak in bestaande gebouwen werden ingebed, werden de 
machines vaak ad hoc, op basis van de behoeften van een 
voorstelling aangepast. Ze hebben veelal een vaste opstelling 
van de liften, de vliegrails, de bank waarop acteurs konden 
afdalen enz. De bediening was veelal manueel, met tambours 
en kaapstanders.

Bij de Bourla machinerie zien we duidelijk vormen van stan-
daardisering die veel meer flexibiliteit biedt. In feite is het een 
reeks modules of ‘plans’, die telkens dezelfde mogelijkheden 
bieden. Elk plan bestaat uit een aantal coulissewagens, casset-
tes, liften, dwarsbruggen, vliegsystemen en een grid.
In de coulissewagens, die onder het toneel op rails rijden,  
worden op het niveau van de scène palen geplaatst waaraan 
de decors worden bevestigd. De decors kunnen dan vanuit 
de coulissen in en uit het zicht rijden of zelfs in het midden 
van de scène worden geplaatst. Hierdoor gaat geen plaats 
verloren aan structuren om het decor recht te houden. De 
bediening kon zowel manueel op het ondertoneel gebeuren 
als door een synchronisatie met een centrale as. In dit laatste 
geval kon men tegengewichten gebruiken om de beweging 
soepeler te laten verlopen. De tegengewichten worden dan 
op voorhand opgetrokken en aan de centrale as bevestigd. 
Wanneer men de wagens wil laten bewegen laat men de 
gewichten al remmend zakken, waardoor een vloeiende 
beweging ontstaat.

Tussen de wagens bevind zich een ‘faux rue’ een smal luik 
waaronder cassettes zijn opgesteld. De cassettes zijn lange 
palen die naar boven kunnen schuiven en waaraan platte 
decorstukken naar boven kunnen worden gebracht. Dat kan 
een boom zijn, een decorpaneel of een muur op volle breedte. 
Dit is ook de reden waarom het ondertoneel zo diep is. Er 
kunnen stukken van zes of zeven meter hoog uit de grond 
verschijnen.  Tegengewichten konden de beweging soepeler 
en lichter maken, maar er was steeds een overgewicht aan de 
decorzijde, zodat het decorstuk vanzelf in de grond verdween. 
De bediening gebeurt veelal met een tambour.
Achter de wagens is er een straat (rue) die bestaat uit een 
vloer met verwijderbare delen die onder de scène kunnen 
verdwijnen. Daaronder kunnen trappen of liften worden 
geplaatst. Een lift kan daardoor zowat op elke plaats onder de 

scène worden gezet. De liften, die op hetzelfde principe van 
de cassettes functioneren, werden ook met tabours bediend 
en eventueel van tegengewichten voorzien.

Aan de bovenzijde worden de modules aangevuld met 
dwarsbruggen, die het mogelijk maken om aan hangende 
decors te werken. Dit is enerzijds van belang omdat er veel 
decors kort op elkaar hingen (er werd in repertoire gespeeld 
en er hingen vaak vier of meer volledige stukken met meer-
dere decors in de kap) en die soms uit elkaar moesten worden 
getrokken om beschadiging te voorkomen. Anderzijds 
werden decors die aan de bewegende machines hingen vaak 
overgenomen in een ‘dead hung’. Ze werden vast aan het grid 
bevestigd zodat andere decors aan de bewegende machines 
konden worden bevestigd. De bruggen hingen boven de cou-
lissewagens, waar ze geen beperking opleverden, want boven 
de wagens werden geen doeken gehangen. 
Tot slot bevat elke module een vliegrail zodat acteurs op 
elke diepte konden vliegen. Afhankelijk van het inscheren 
van de touwen kon daarmee een schuine vlucht (45°), een 
boogvlucht of één van de andere vluchtsystemen worden 
gebouwd.

Geschilderde achterdoeken, friezen en andere decorstukken 
zoals vb. pilaren werden aan sparren opgehangen. Sparren 
zijn lange houten palen, te vergelijken met een buis van een 
trek. Men liet vanuit het grid een aantal touwen zakken waar-
aan de spar met daaraan het decor werd bevestigd. Er hing 
dus enkel een spar waar er ook een decorstuk hing. Daaren-
boven moest de spar niet noodzakelijk parallel aan de scène-
opening hangen of de ganse breedte bestrijken. Hierdoor 
ontstond een grote flexibiliteit in het gebruik van de decors, 
iets wat met hedendaagse trekken veel minder het geval is. 
Op het grid werden wielen bevestigd die de touwen naar het 
moederblok aan de zijkant van de scène voerden, of naar de 
tambours. Wanneer het decor niet ‘à vue’ moest bewegen, 
gingen de touwen dan naar de werkbrug waar ze manueel 
getrokken werden, vaak met een hele ploeg machinisten of 
‘centriers’  en vastgemaakt aan de kikkers op de bruggen. 
Wanneer, bijvoorbeeld bij een changement à vue, verschillen-
de systemen samen moeten werken en de beweging soepel 
moet verlopen, maakt men gebruik van een synchronisatie-as. 
Hieraan worden de verschillende touwen bevestigd zodat 
ze samen bewegen. Wanneer een decor in de tegengestelde 
richting moet bewegen, wikkelt men het touw in de tegen-
overgestelde richting om de as. Wanneer een beweging 
sneller moet verlopen dan een andere, dan gebruikt men een 
grotere diameter tambour die op de as wordt bevestigd. Op 
die manier konden in principe alle bewegingen van een decor 
gesynchroniseerd worden.

Voor bewegingen waar meerdere verschillende snelheden 
noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld een uiteenschuivende wol-
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kenpartij, wordt een tambour de degradation gebruikt. Dit is 
een tambour met 3 tot 5 verschillende diameters, zodat 3 tot 
5 verschillende snelheden in één beweging kunnen worden 
gerealiseerd.
Om voldoende plaats te hebben voor de tambours en de syn-
chronisatie-as is het grid van de Bourla dubbel uitgevoerd. De 
tambours en de meeste touwen bevinden zich op het onderste 
grid, de synchronisatie-as hangt boven het tweede grid.

Al de tegengewichten van de verschillende systemen bewogen 
op en neer in een schouw, een opening die van de hoogte van 
het grid tot volledig in de kelder liep. Er waren geen geleiders, 
de gewichten hingen aan een stang die onderaan in een punt 
liep zodat andere touwen die in de weg hingen werden weg-
geduwd. De gewichten die werden toegevoegd waren rond, 
vandaar ook de naam ‘brood’.
Wie op het eerste zicht de Bourla machinerie bekijkt, krijgt mis-
schien de indruk dat het geheel niet in werkende toestand is, 
de touwen zijn niet verbonden en de machines staan daar-
door los van elkaar zonder duidelijk verband. Maar dit is een 
misverstand. In tegenstelling met een hedendaagse machinerie 
werden de touwen afhankelijk van de noodzaak ingescheerd. 
De machinisten van toen zouden bij wijze van spreken meteen 
weer aan de slag kunnen.
De combinatie van al deze technieken, in werkende orde en in 
een gebouw waar ze voor ontworpen zijn, is een unieke schat 
op wereldschaal. 
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