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Het voorportaal van 
"KIND WAT JE OOK DOET,  W E E S  ALTIJD D I G N E "  

Al sinds de oprichting van de Tooneelschool in 1874 worden in 

een groot zwart boek alle namen van directeuren, docenten en 

leerlingen geboekstaafd. Wie het boek doorbladert, komt een 

lange rij bekenden tegen: Guus Hennus, Mary Dresselhuys, Wim 

Kan, Jeroen Krabbé en Willeke van Ammelrooij, om er enkelen te 

noemen. De Amsterdamse Tooneelschool was de eerste officié1e 

toneelopleiding in Nederland. Deze maand viert de school haar 

125-jarige bestaan. 

Het Nederlandse toneel was in de 19de 
eeuw in verval geraakt, daar waren de 
notabelen uit het hoofdstedelijk kunstle
ven het wel over eens. "De huidige toneel
gezelschappen speelden niet met het oog 
op hun culturele raak, maar ter bevredi
ging van de vraag van de massa naar vul
gair vermaak en romantische sensatie." 
Een van de oorzaken van dit verval, zo 
vond men, was het lage ontwikkelingsni
veau van de acteur. I n  Nederland bestond 
er nauwelijks een opleiding voor toneel
spelers. Beginnende acteurs moesten het 
hebben van afkijken en nadoen. In 1866 
was de tijd aangebroken om het verval 
tegen te gaan en het toneel re verheffen. 
Dat vond althans de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen. een instelling die zich 
inzette voor de 'volksontwikkeling'. Het 
toneel was volgens hen. naast de kerk en 
de school, de derde belangrijkste leer
school voor het volle Er werd een com
missie in het leven geroepen om re onder
zoeken welke middelen moesten worden 
aangewend om het Nederlandse toneel te 
maken tot "een gelegenheid van gepast 
vermaak van alle standen des volks" . 

Opvoeden tot respectabele burgers 

Als eerste werd de oprichting van een 
toneelschool genoemd. Van beschaafde 
en ontwikkelde acteurs, die nadachten 
over hun vak. zou immers een goede 
invloed op hel publiek uitgaan. Het resul
taat was een schooltje op het Rembrandt
plein waar zeven leerlingen les kregen in 
de kunst van het toneelspelen. In 1870 
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het toneel 

werd in samenwerking met het Nut van 
het Algemeen het Nederlandsch Tooneel
verbond in het leven geroepen. Dit ver
bond was er op gericht het toneel in 
noord- en zuid-Nederland te verbeteren 
en had als belangrijkste doel het opzetten 
van een officiële toneelschool. Het ver
bond ontwikkelde serieuze plannen voor 
een dagopleiding en nadat het Nut een 
eenmalige schenking van f 10.000 en een 
jaarlijkse subsidie van J 2000 had toege
zegd, konden in 1874 de deuren van de 
Tooneelschool worden geopend. De oplei
ding startte in een woning op Prinsen
gracht 325. De bekende tekenaar en 
toneelminnaar .J .H.M.H. Rennefeld werd 
benoemd tot directeur. Maria Kleine-Gart
man. naar wie het plantsoen tl'genover de 
Stadsschouwburg is vernoemd. nam de 
lessen in vonrdr;Kht l'n toneeloek•ning 

O n ,  A m , 1 t: 1 d,1111 dl'l l'lllb 1.•1  1 1.JlJlJ 

Ee11 spdles in de Mllrnixs1rnat vm1 Eclucml 

Vak<1clc /rrcllls/. Folo vcm Jucot, Mcrkcllmch 

uit 1 9 17. 

voor haar rekening. Dit gaf de school 
meteen het nodige aanzien, want zij was 
de meest vooraanstaande actrice van die 
tijd. Een welkome meevaller voor de 
school was dat koning Willem 111. die een 
groot liefhebber van het toneel was. de 
school een jaarlijl<se subsidie van J 5000 
toezegde. Deze vorstelijke geste zou nog 
tot 1940 door zijn dochter. koningin Wil
helmina. worden voortgezet. 
Het accent van cle nieuwe toneelschool 
lag op het opvoeden van de leerlingen tot 
respectabele burgers. Er werd clan ook 
veel aandacht besteed aan algemene ken
nis. beleel"èlheid en ordeli_jkheicl. maar 
ook aan lichamelijke reinheid. Directeur 
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Rennefeld was een bevlogen man. die zijn 
raak zeer serieus nam. Zo wordt hij in het 
eerste jaarverslag geprezen. hoe hij. "bij
gestaan door zijn verdienstelijke echt
genoote. niet alleen grote zorg aan het 
onderwijs wijdde. maar tevens trachtte 
door beschaafden en vriendelijken 
omgang invloed uil te oefenen op de leer
lingen". ··Helaas, .. zo staat er verder. 
"wordt deze kennis om beleefd te commu
niceren weer verzwakt door cle manieren 
en den toon die er in huisgezinnen 
heerschr. Het mag clan ook niet verzwegen 
worden dat cle kinderen nog teveel beho
ren tot eene klasse der maatschappij. die 
in den regel eene hoogere opleiding als de 
Tooneelschool niet voldoende op prijs 
ste11.·· Bij de term hoger onderwijs moeten 
we niet denken aan het hoger onderwi_j; 
zoals Wl' dat nu kennen. Ik kinderen die 
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zich aanmeldden. hadden vaak alleen de 
lagere school doorlopen. De minimum
leeftijd was 13 jaar. maar bij uitzondering 
kon daarvan worden afgeweken. De oplei
ding duurde vijf jaar. waarvan de eerste 
twee jaar vergelijkbaar waren met de ulo. 
De laatste drie jaren kreeg men voorna
melijk vakonderwijs. waarvan de toneel
lessen van Kleine-Gartman. die altijd 
geroemd werd om haar stijl. het leeuwen
deel in beslag namen. Dat zij net als Ren
nefeld beleefdheid hoog in het vaandel 
had, blijkt wel uit haar gevleugelde uit
spraak tijdens haar lessen; "Kind wat je 
ook doet. wees altijd cligne." 

Talent is niet aan te leren 

Prinsengracht 325 moest snel ve1vangen 
worden voor een groter onderkomen. In 
1876 gaf de stad een terrein aan de 
Schans (nu de Marnixstraat) in erfpacht. 
Dit stuk grond, dat toen nog buiten de 
bebouwing van de stad lag, had eerder 
het toneel gediend. zij het toneel met een 
kleine t. Hier had namelijk de schouw
burgtent van Nieuwenhuis gestaan. de 
'Petjescomedie', waar een geliefd volksac
teur als Jan Stoete het publiek in verruk
king bracht. Architecl A.L. van Gendt. die 
eveneens het Concertgebouw ontwierp. 
kreeg opdracht om hier cle toneelschool 
te bouwen. Wat Marnixstraat 150 werd. 
was volgens velen een ·stijlloos· gebouw. 
De nieuwe school moest een hoop kritiek 
verdragen. maar met de opleiding ging 
hel voor de wind. Onder de bezielende lei-
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ding van S.J. Bouberg Wilson, directeur 
van 1881 tot 1915. kwam de school tot 
"hoogen bloei", aldus een artikel in De 
Amsterdammer. "Hij. vaderlijke vriend van 
zoo velen. wist de leerlingen op te voeden 
tot menschen die de toneelkunst een 
cachet meegaven dat tot dusverre als 
onmogelijk werd beschouwd." Het doel 
dat de oprichters voor ogen hadden, werd 
dus bereikt. 
Maar al snel kwamen er moeilijkere tij
den aan. Onder het directeurschap van 
Balthazar Verhagen (1915-1929) moest 
men de touwtjes aan elkaar knopen. Voor 
de toenmalige spellerares Theo Mann
Bouwmeester - haar naam leeft voor in 
de toneelprijs Theo d'Or - liet het krappe 
budget niet meer dan twee gulden hono
rarium toe. Door de financiële tekorten 
zwol de kritiek. die de school al sinds 
haar eerste levensdagen te verduren 
kreeg. nog eens extra aan. "Heeft een 
acteursopleiding wel bestaansrecht als je 
immers het belangrijkste goed ·talent' 
niet kunt aanleren?" Bovendien vonden 
tegenstanders het maar de vraag of het 
toneel wel gediend was met zulke geleer
de toneelspelers. De leerlingen werden er 
klaargestoomd voor rollen die zij. een
maal aan het werkelijke toneel. toch nog 
niet zouden mogen spelen. In het 
geschrift Het Loo11eelo11denvijs; /we liet is inge
richt e11 wat dat1n11ee beoogd wordt beschreef 
Verhagen de tweestrijd waarin hij ver
zeild was geraak!. "Enerzijds zijn er men
sen die vinden dal hel toneelonderwijs 

slechts gericht moet zijn op het vergaren 
van algemene kennis. anderzijds zijn er 
voorstanders van een puur praktische 
opleiding." Uiteindelijk koos hij voor een 
middenweg. Hij schrapte enkele kennis
vakken als aardrijkskunde en geschiedenis 
en voerde een paar praktische vakken in 
zoals kina-plastiek (bewegingsleer). Hij 
was van mening dat naast het al bestaande 
vak stemtechniek. waarbij de tong. "die bij 
ons Nederlanders niets is dan een logge 
spier", lenig en krachtig gemaakt moet 
worden. ook het lichaam van de acteur 
van zijn natuurlijke stijfheid moest wor
den verlost. 

Driejarige opleiding te kort 

Hoe het lespakket moest worden samenge
steld om de aanwezige aanleg in de acteur 
zo veel mogelijk te ontwikkelen. bleef nog 
lang een moeilijke kwestie voor de 
Tooneelschool-directies. I n  1949, bij het 
75-jarig bestaan. haalde directeur Willy 
Pos de woorden van Balthazar Verhagen 
aan in het voorwoord van het jubileumge
schrift. "Het had in deze tijd geschreven 
kunnen worden." Nog steeds kampte men 
met de vraag hoe men in drie jaar een 
acteur "moest toerusten met de kracht der 
overtuiging en met de nodige vakkennis. 
zodat hij als hij werkelijk het toneel 
betreedt. daar de meeste vruchten van kan 
plukken. Want in zo'n korte opleiding kan 
er nimmer sprake van zijn dat de einclexa
menkandidaal ooit als volleerd acteur of 
actrice cle planken op gaal . .. 

Hl'l voo1 por1 c1 . i l  v.in IH· t 1011L•t.•I 
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Het 75-jarig bestaan werd overigens uit
gebreid gevierd. Onder meer met een 
prestigieuze jubileumavond op 3 decem
ber, waar vele oud-leerlingen, onder wie 
Mary Dresselhuys, Joan Remme lts en Fons 
Rademakers, hun eindexamenstuk nog 

Directeur Baltlwzar Verhagen (188 1 - 1950) 

met wilt leerlingen. 

011!'1 A111 , t <•rd,1m dt.·l t·111hl• 1  1 9 lJY 

eens ten tonele brachten. Er was dan ook 
wel reden tot feest. De vooroorlogse ver
nieuwingsplannen waren toen in zoverre 
verwezenlijkt dat het rijk en Amsterdam 
{inmiddels bewust van de noodzakelijk
heid van toneelonde1wijs) tot verhoging 
van de subsidie waren overgegaan. Het 
enige dat nog niet gelukt was. was de ver
wezenlijking van een nieuw onderkomen. 
De opleiding barstte uit het gebouw in de 

Opname van W.G. Kuijer & Zoon van 

ei11dexame11leerli11gen uit 1 904 die 'jozef in 

Dothcrn' van Joost van den Vondel speelden. 

Vlnr: Johan Brandenburgjr (Ruben), 

liggend Hemi van Gelder (Levi), Freddy 

llomvmeesrer LJudas), Davy Labo (Simeon). 

Piet Bron ('11 zwijgende) en Jan de Boer (idem). 

Marnixstraat. Al in de crisistijd waren er 
plannen ontwikkeld voor een nieuw 
gebouw. maar daarop zou de school nog 
heel lang moeten wachten - er brak eerst 
nog een heel andere crisis uit. 
Eind jaren zestig, passend in die roerige 
periode, bel<ritiseerde de jongere generatie 
heftig het bestaande, starre Nederlandse 
toneelbestel. "Het was in zijn geheel niet 
vernieuwend, teveel klassieke stukken op 
het repertoire en het ontbrak volledig aan 
engagement." Die onvrede leidde in 1969 
tot de roemruchte Actie Tomaat. 

Dicussie geëist met tomaten 

De ludiek begonnen Actie Tomaat had 
grote gevolgen voor de gevestigde gezel
schappen. Gewapend met een zakje over
rijpe tomaten togen Lien Heyting en Ernst 
Katz, leerlingen van de regie-opleiding, op 
30 september 1969 na een gezellig etentje 

323 



ai 
:ë 
!è "' 
2 
C ., ., 
E ., 

in een balorige bui naar de Stadsschouw
burg. waar 'De storm' van Shakespeare 
werd opgevoerd door De Nederlandse 
Comedie. Tegen het einde van de voorstel
ling bekogelden het tweetal de spelers 
met de tomaten en eisten disrnssie met 
de acteurs. Er ontstond groot tumult en 
de Vereniging van Toneelkunstenaars 
schreef aan Toneelschool-directeur Jan 
Kassies een brief op poten. waarin de 
actie werd veroordeeld als "in strijd met 
ieder optreden dat van toekomstige colle
ga's wordt verwacht". 
De studenten lieten zich daardoor niet 
ontmoedigen. Hun op 20 oktober opge
richte Actiegroep Tomaat breidde zich 
snel uit en kreeg bijval van andere kun
stenaars en 'beroepsactivisten·. Bijna iede
re week werden er voorstellingen ontre
geld. waarbij behalve met tomaren ook 
met eieren. stink- en rookbommen werd 
gegooid. De theaterwereld stond op zijn 
kop. maar de acties hadden wel succes: de 
leiding van De Nederlandse Comedie ging 
in debat met de opstandelingen. 
Op de Toneelschool wncl bijna niets 
anders gedaan dan gediscussieerd. want 
er heerste onder de lel•rlingen grote ver
deeldheid over de acties. De progrL•ssie
ven trokken uiteindelijk aan het langste 
eind l'll <Il' school werd door de acties 
geck-111m-r;1tiseerd. Ook l' ider; br;1cht de 

Aw·in• Theodoni Louisa i\nto· 

nitl Comelia M(IIIII-BOII \Vlllt't'S· 

ra ( 1850-1 939) gaf voor her 

sc/1a111cle honorarium \1(111 f 2 

spdkssrn in de periode Vcrlw

gen ( 1 9  J 5-1929). Foto 1923. 

Femke Boersma, Will vc111 Selsr. 

lnge/Jorg Elzevier e11 Louis Bon

gers (vlnr) speelden 111111 diverse 

eindexa111rnfrng111e11ten op 31 

111d 1958 voor publiek. 

Actie Tomaat veranderingen. Het hele 
toneelbestel werd door de acties. die meer 
en meer i n  een sn·oomversnelling raakten. 
aan het wankelen gebracht. Voor de veel 
bekogelde Nederlandse Comedie had dit 
zulke ver gaande consequenties dat het 
gezelschap het volgende seizoen werd 
opgeheven. 
De democratisering op de school had grote 
gevolgen: leerlingen eisten inspraak over 
wie hen les ging geven én in het onderwijs
beleid van de school. Toen leerlingen hun 
docenten zelf mochten kiezen. werden 
representanten van het starre toneelbestel 
weggestemd, onder wie actrice-regisseuse 
Ank van der Moer. De ·vergadercultuur' 
brak uit. De school kreeg een groot aantal 
commissies: een docentencommissie. een 
programmacommssie. een projectcommis
sie en ga zo maar door. In elke commissie 
zaten wel studenten die meebeslisten. Het 
ging zelfs zo ver dat leerlingen inspraak 
wilden in hun eigen beoordelingen. 

Opdat zij U leren kennen 

Het onderwijs zelf veranderde mee. Peter 
Faber en Shireen Strooker. leden van het 
mateloos populaire. maatschappijkritische 

ACADEMIEvooR DRAMATISCHE KUNST 
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Werkteater werden aangesteld als docen
ten. Anders dan voorheen moest het 
toneelspel nu uit jezelf komen, alles 
moest authentiek zijn. Zo werd het vak 
stemvorming afgeschaft; een accent moest 
je liever niet afleren, want dat was natuur
lijk. Niet iedereen was hier gelukkig mee, 
zo blijkt uit recensies van eindexamen
stukken: geregeld werden de spelers 
gekapitteld over hun onverstaanbaarheid 
en zangerig uitgesproken teksten. 
In deze revolutionaire jaren kreeg de 
school eindelijk een nieuw onderkomen. 
Dat was hard nodig, want in de Marnix
straat ontbrak van alles en bovenal ruim
te. De toneellessen bijvoorbeeld werden 
veelal elders gegeven. De school verhuisde 
in 1977 naar Da Costakade 102, het voor
maUge parochiehuis De Liefde. Een paar 
jaar was dit een verbetering, maar al snel 
stak ruimtegebrek weer de kop op. In  
1984 verhuisde de school nogmaals. Dit 
keer naar Keizersgracht 418, het voorma
lige gereformeerde Woltjer Gymnasium. 
Boven de deur stond de spreuk Ut Cogna

scant Te - Opdat zij U leren kennen. lroni
sche1wijs bleef de spreuk gehandhaafd en 
menig acteur betrok die vooral op zich
zelf. 
In deze tijd leed de school nog onder de 
ve1worvenheden uit de jaren zeventig. De 
vergadercultuur maakte de school nage
noeg onbestuurbaar en veel leerlingen 
konden de vrijheid niet aan. Zo leidde de 
afächaffing van de absentieregeling tot 
het soms weken of zelfä maanden weg
blijven van leerlingen. Hieraan l<wam een 
einde toen Annemarie Grewel (het latere 
PvdA-raadslid) aantrad om orde op zaken 
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te stellen. De vele commissies werden 
afgeschaft en de school werd weer meer 
van bovenaf geregeerd. 
Sinds de zomer van 1996 zit de toneel
opleiding in de Jodenbreestraat. Op de 
plaats van het veel versmade Maupoleum 
verrees een groot nieuwbouwcomplex, 
ontworpen door Teun Koolhaas. Daar ves
tigde de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten al haar theateropleidingen, zoals 

Met hun Actie Tomaat dwongen Toneelschool
leerlingen in 1969 discussie af over de maat

schappelijke relevantie van her Nederlamlse 
toneel. Op uit'llodiging van directeur Guus 
Oster vond op zaterdag 1 november een emo

tioneel open/Jaar de/Jat plaats in de Stads

schouwburg. De jonge Josine van Dalsum fluit 
vetenwn Lo van 1-/ens/Jergen niriks} uit. 

Op 29 april l 995 sloeg acteur

regisseur-doccnt Ton Lutz (die 

zelf nooit de Toneelschool 
aji11aakte} de eerste paal voor 
De Tizcaterschool van de 

Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten, Jodenbrccstraat 3. 

Foto 9 november J 999, 
vanaf de toren van de Zuider
kerk. 

de toneel-, regie- en dansopleiding, onder 
de naam De Theaterschool. De bundeling 
heeft financiële en praktische voordelen 
en bevordert de kruisbestuiving tussen de 
verschillende disciplines. Al in 1949 had 
directeur Pos in het genoemde jubileum
geschrift geschreven dat de samenkomst 
van de verschillende opleidingen een grote 
wens van hem was. "Zodat de opleiding 
kan groeien tot wat het behoort te zijn: 
een opleiding tot toneelkunstenaar in de 
ruimste zin van het woord." 
In De Theaterschool, Jodenbreestraat 3, 
vierde de Toneelschool op 3 december 
haar 125-jarige bestaan. En net als in 1949 
traden veel bekende namen uit 'het grote 
zwarte boek' voor het voetlicht. ■ 

M.E. Ruijter is freelance journaliste. 
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