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1866      De Oefenschool 150 jaar      2016
‘Leren is onze lust’

Dia de Boer-Kuiper

Oprichting van De Oefenschool 

Op 23 november 1866 kwam er een groep heren bij el-

kaar, onder wie J. Winkel en P. Bos. Zij vonden het tijd om 

mee te gaan met die nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding 

en besloten een rederijkerskamer op te richten ‘ter lering 

en vermaak van de Wognummers.’  En ze kozen daarvoor 

de mooie naam De Oefenschool met als devies: Leeren is 

onze Lust. Om te worden toegelaten moest men eerst op 

de juiste manier een voordracht houden. 

Uit de notulen van 23 november 1867 wordt duidelijk 

dat de kamer dan één jaar bestaat en dat er  genoeg 

leden zijn om op 1 en 4 maart 1867 een uitvoering te 

geven. Zelfs drie stukken werden er gespeeld: 

Een Geschandvlekte Naam, drama in vijf bedrijven, het 

blijspel en het 

blijspel In Tijds Ontdekt. Deze eerste voorstellingen von-

den plaats in café De Eendracht, gesitueerd op de hoek 

Nieuweweg-Oosteinde.

Een paar aardige gegevens uit de notulen van het eer-

ste jaar:

13 september 1867. De leden die een voordracht deden, 

komen er niet zo goed vanaf. De één krijgt aanmerkin-

gen op het uitspreken van sommige woorden, de ander 

op de wijze van voordracht. Ook wordt een voorstel 

aangenomen om de commissarissen van orde voortaan 

als onderscheidingsteken een band om de arm te geven.

18 oktober 1867: De voorstelling blijkt te zijn bijge-

woond door zo’n 160 personen. 

Er worden drie nieuwe stukken 

met rolverdeling bekend gemaakt. 

Ieder is tevreden behalve de heer 

J. Pijl. Hij bedankt dan ook als lid. 

Wie zijn tekst op 29 november 

nog niet kent krijgt een boete van 

25 cent. De volgende leden deden 

een voordracht: de heer Dikstaal 

bracht De Dood van Lambrecht Ernst 

en de heer Van Waas declameerde 

Bij het Lijkje van een Mishandeld 

Kind. Voorzitter was K. Wagemaker, 

secretaris J. Winkel.

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de Wognumse 

toneelvereniging De Oefenschool werd opgericht. 

Een mooie gelegenheid om eens in die lange ge-

schiedenis te duiken.  

Inleiding

Rond 1850 ontstond er op het Nederlandse platteland 

een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding, het ‘rederij-

ken’. Het rederijken bestond al veel langer, het kwam 

reeds in de Middeleeuwen via Frankrijk, waar de leden‘ 

‘rhetoriqueurs’ genoemd werden, en Vlaanderen naar 

Nederland. Beroemde dichters als Brederode, Vondel 

en Hooft  waren lid van rederijkerskamers in Amster-

dam zoals De Egelantier en Het Wit Lavendel. 

Het oprichten van dergelijke kamers in de 19e eeuw 

paste goed bij de doelstelling van de in 1784 door 

socialist en predikant Jan Nieuwenhuyzen opgerichte 

Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Het platteland 

moest tot ontwikkeling komen, onder meer door mid-

del van het oprichten van bibliotheken en spaarbanken 

en het organiseren van lezingen. 

In veel West-Friese dorpen, maar ook op het platte-

land in andere provincies, werden rederijkers-kamers 

opgericht. Zo had je in Wijdenes het in 1861 opgerich-

te Mosterdzaadje, in Berkhout De Grashalm en een 

mooie naam kreeg die van Schellinkhout: De Boom van 

ons Genoegen. 

Bestuur en leden in 1936. Van links naar 
rechts staand: Dirk Weeder, Jacob Helder, Ma-
rie Dekker, Annie Houter Zd, Annie Houter Jd, 
Annie de Winkel, Trien Pijper, Jan Jongewaard. 
Zittend Aldert Kamp, J. Oosterlingh, voorzitter 
Cees Hemmer, Jacob Klomp, Jan Bakker. 
Foto: Joh. Kuiper.
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Tot 1874 werd er bij De Oefenschool alleen door 

mannen gespeeld, maar na heftige discussies en dank-

zij het voorzichtig opkomend feminisme werden er 

vrouwen toegelaten op voorwaarde ‘dat ze zich goed 

verstaanbaar moesten maken’.  In Wognum waren de 

eerste dames T. en N. Saal. 

De toneelstukken vanaf 1867 tot rond 1900 hadden 

vaak namen die ons ouderwets in de oren klinken: De 

Vloek, Dokter Tegen Wil en Dank, De Zoon van de Veroor-

deelde, De Neef uit Oost-Indië. Mooie titels rond 1900: 

De Stokebrand, Stille Jan, De Nieuwe Boterfabriek, De 

Straatzangers van Parijs. Ik vond in het Westfries Archief 

een heel oud donkerblauw schriftje waar alle toneel-

stukken vanaf 1867 keurig in werden opgeschreven, het 

eindigt ongeveer in 1970. 

school. Een stuk dat ook jaren later, in 1961, nog eens 

werd opgevoerd.

De jaren 1940-1946

Ondanks de oorlog werd er toch ieder jaar op beperk-

te schaal een toneelstuk opgevoerd.

In het programmaboekje 1941, de vereniging bestaat 

dan 75 jaar, staat een bijzonder voorwoord van voor-

zitter C. Hemmer. Hij refereert eraan dat er bij het 

75-jarig jubileum dan wel een stuk werd opgevoerd, 

Het Gouden Haantje, maar dat het geenszins feestelijk 

kon worden gevierd door ‘het naamloos wee dat over 

de wereld was gebracht’.   

Ter gelegenheid van de bevrijding werd drie maal een 

toneelstuk opgevoerd. En na 5 mei 1945 nam de be-

langstelling weer toe volgens de heer Hemmer: ‘Na de 

bevrijding kon ook onze Oefenschool weer haar krach-

ten ontplooien en heeft dit getoond doordat de leden 

zich met animo aan de studie voor goede opvoeringen 

hebben gegeven… Moge het de vereniging gegeven zijn 

op deze wijze nog veel te kunnen bijdragen tot verhef-

In een oud programmaboekje ter gelegenheid van het 

80-jarig bestaan in 1946, waarin drie maal Rasmus de 

Wonderdokter wordt uitgevoerd, staat te lezen dat de 

toegangsprijs ƒ 1,50 is, het plaatsbespreken kostte 10 

cent. ‘Kunstminnende leden’, zoals donateurs toen wer-

den genoemd, betaalden ‘alleen belasting’.  

Brand

In het algemeen waren de meest succesvolle voorstel-

lingen de jubileumvoorstellingen. Daarvan zijn  

veel programmaboekjes en foto’s bewaard gebleven, 

zoals van het 85-jarig jubileum in 1951, op zondag 16 

en dinsdag 18 december. Met veel  succes werd toen 

twee keer het toneelstuk In het Witte Paard gespeeld, 

naar de beroemde Oostenrijkse operette Im Weissen 

Rössl am Wolfgangsee van Ralph Benatzky. Ongetwijfeld 

een kostuumstuk en het zal zeker een vrolijke boel 

Fragment uit het blauwe schriftje 1870-1872.

Het 50-jarig jubileum

Het 50-jarig jubileum werd gevierd met het toneelstuk 

De Referendaris Titulair gevolgd door Oefenschool-Her-

inneringen. In een oude, vergeelde recensie van ‘Argus’ 

in het Nieuwsblad van 

West-Friesland staat te le-

zen dat De Oefenschool 

zich bij het Gouden Jubi-

leum (1916) aan een ‘bij-

zonder experiment had 

gewaagd: het toneel en 

de zaal werden elektrisch 

verlicht, terwijl het dorp 

dat nog niet was!’

Op zondag 22 en dins-

dag 24 november 1936 

werd het 70-jarig bestaan 

gevierd met een feeste-

lijk programma en het 

opvoeren van het toneel-

stuk De Privé Verpleegster, 

onder regie van de heer 

J. Oosterlingh, school-

meester aan de o.l. 
Het oudst bewaarde programmaboek-
je t.g.v. het 70-jarig bestaan, 1936.

Spelers en speelsters van Het Gouden Haantje, 1941.
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geweest zijn. De dinsdagavond was speciaal voor de 

zusterverenigingen. ‘Onvermogende en kunstlievende 

leden hadden vrijen toegang’.  

Dan in 1953: brand! De Oefenschool raakt al zijn kos-

tuums, decors en rekwisieten kwijt.

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vond 

in Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en een stukje 

West-Brabant  de grootste natuurramp in Nederland 

sinds 1570 plaats, een zware noordwesterstorm met 

springvloed die veel slachtoffers eiste. In Wognum was 

in café De Vier Heemskinderen van de familie Suur-

mond, aan wat nu de Oude Hoornseweg heet, laat op 

de avond een kleine brand ontstaan. Het was voor de 

vrijwillige brandweer een onmogelijke opgave het vuur 

onder controle  te krijgen en ook twee naastgelegen 

panden brandden tot de grond toe af. In het café lagen 

alle kostuums, rekwisieten en decors klaar voor de 

voorstelling die kort daarna zou plaatsvinden. 

Een ramp! Bovendien was De Oefenschool voorgoed 

zijn vaste ‘theater’ kwijt. Op 5 en 11 april werd alsnog 

het toneelstuk Het Was een Leugen opgevoerd. Vanaf die 

tijd vinden de uitvoeringen plaats in Café Stam, nu Par-

tycentrum Stam.   

Succesvoorstelling Ciske de Rat

Een succes dat de vereniging nooit heeft kunnen 

overtreffen, was ongetwijfeld  het toneelstuk Ciske de 

Rat dat maar liefst vijftien keer werd opgevoerd. Dit 

Amsterdamse jongetje, bedacht door de schrijver Piet 

Bakker in zijn boek uit 1941, spreekt nog steeds tot de 

en de musical die over Ciske zijn gemaakt. 

Men ging bijna drie seizoenen lang met dit stuk op 

tournee langs veel dorpen in West-Friesland en op 

uitnodiging van instanties als ’t Nut en de Ouderen-

en speelsters (zie hierover het artikel over Annie Kui-

per-de Winkel elders in dit jaarboek).

De recensies van de vijftien uitvoeringen waren altijd 

lovend. Het jaar 1956 werd trouwens een druk jaar 

voor De Oefenschool, want men was inmiddels begon-

nen aan de repetities van een nieuw stuk ter gelegen-

heid van het 90-jarig jubileum.  

Rembrandt

Volgens het voorwoord in het programmaboekje werd 

in 1956 gekozen voor een bijzonder toneelstuk over 

de schilder Rembrandt van Rijn, dat niet algemeen 

bekend was. Bovendien was 1956 het herdenkingsjaar 

van zijn geboortedag 350 jaar geleden (1606-1669). 

In 1656 werd Rembrandt failliet verklaard en vanaf 

deze periode speelt het toneelstuk zich af. Maar liefst 

21 spelers waren er voor dit prachtige kostuumstuk 

nodig. De hoofdrol van Rembrandt van Rijn werd op 

Ciskes stiefmoeder Ma Vrijmoeth en haar vriend.

Ciske in de klas.

De gesproken tekst 
luidde:  ‘Zou ik God niet 
dankbaar zijn, nu Hij mij 
een vrouw en een zoon 
heeft geschonken die mij 
de rust om te werken 
weer hebben teruggege-
ven.’ Dirk Gorter als Rem-
brandt en Tiny Weeder 
als Hendrickje Stoffels.
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grandioze wijze vertolkt door huisschilder Dirk Gor-

ter. In het jaarboek 2002 van Stichting De Cromme 

Leeck  verscheen over hem een artikel met als titel ‘De 

Rembrandt van Wognum’. De meeste heren in dit stuk, 

vooral de rijke regenten, droegen schitterend gekrul-

de pruiken, maar die had Dirk niet nodig. Hij liet zijn 

prachtige haar wat langer groeien alsook zijn snor en 

een klein baardje. De rol van Hendrikje Stoffels werd 

gespeeld door Trien Weeder.

De Oefenschool besteedt van oudsher veel aandacht 

aan decor, belichting, passende kleding en grime. In 

daar werden meestal kostuums gehuurd, maar voor 

Rembrandt was de voorraad te beperkt. Het bestuur 

-

dam. Het pand van Ridderikhof aan de Rode Steen 9 is 

geheel gerestaureerd en sinds 2003 een restaurant.

Uitvoeringen in Avondlicht

Tussen 1957 en 1960 vond ik verschillende keren de 

vermelding dat De Oefenschool de toneelstukken ook 

voor de bejaarden in Huize Avondlicht opvoerde. Voor 

de spelers een vrolijk uitstapje want zij moesten steeds 

buitenom lopen om op het podium te komen en ze 

moesten ook zelf brood meenemen.

Een hete zomeravond

Het 95-jarig bestaan werd in 1961 gevierd met een 

voor die tijd gewaagd stuk dat het rassenprobleem in 

Engeland behandelde: Een hete zomeravond. Het was 

Kees Houter die, zo goed mogelijk geschminkt, de 

moeilijke rol van de zwarte verloofde van een rijke, 

uiteraard blanke bankiersdochter moest spelen. De 

Oefenschool kreeg een staande ovatie, deze keer was 

er ook aandacht voor de artistieke decormaker Dirk 

Gorter. 

De volgende vijf jaar had De Oefenschool eveneens 

veel succes en trok altijd volle zalen. Zoals in 1965 

toen voor een uitverkocht huis De dochter van de Bron-

nenmaker werd opgevoerd. Aan het slot van het stuk 

verschijnt een duivel op het toneel. Ook hier weer een 

bijzondere rol van Kees Houter, een acteur die altijd 

zeer serieus zijn teksten instudeerde en er altijd was.

Honderd jaar De Oefenschool 

Het honderdjarig jubileum (1966) was een feestelijk 

gebeuren. Op 12 en 13 november werd dit gevierd met 

een goed bezochte receptie en een reünie van oud-le-

den die met elkaar maar liefst 500 gulden hadden op-

gehaald.  Er waren veel sprekers, zoals burgemeester 

Commandeur, die namens het gemeentebestuur een 

goed gevulde envelop overhandigde. Fanfarekorps Ons 

Genoegen bracht een gezellige serenade. 

Het opgevoerde toneelstuk was een treurspel: Sloep 

zonder Visser. Niet makkelijk want het vereiste inten-

sieve studie, waaraan volgens het West-Fries Dagblad 

met grote toewijding was gewerkt. Zaal Stam was tot 

helemaal achterin gevuld. En ook deze avond zoals ge-

woonlijk ‘Bal na’, verzorgd door Het Festival Trio o.l.v. 

Jb. Kaayk. 

Een extra feestelijk tintje kreeg dit jubileum door de 

uitreiking van de Gouden Medaille van de Nederland-

se Amateur Toneel Unie (NATU) aan de vereniging.  

Dankwoord door ds. Barnouw na afloop van de voorstelling Rembrandt, 1956.    
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Bovendien kreeg Annie Kuiper-de Winkel de zilveren 

rederijkersspeld voor haar vele werk als speelster 

gedurende ruim 31 jaar, waarvan veertien jaar als regis-

seuse. Van de spelers kreeg ze bovendien een zilveren 

kandelaar. 

Zo rond 1970 vond Annie Kuiper het tijd worden om 

te stoppen met alle werkzaamheden voor De Oefen-

school. De regie werd overgenomen door mannelijke 

regisseurs. Vanaf dat jaar veranderde het repertoire 

van De Oefenschool. Er werden nu meer komedies en 

kluchten gekozen, zoals in 1972 Toontje in de Knoop en 

in 1974 Rare gevallen. En af en toe voor de verandering 

een spannende thriller.

Crisis

Het 110-jarig bestaan werd gevierd met de komedie 

Met blote voeten in het Park. De jaren daarna ging het 

niet zo geweldig met De Oefenschool. Na een buiten-

gewone ledenvergadering op dinsdagavond 7 november 

1978 werd het voortbestaan van de vereniging maar 

net op het nippertje gered. Gelukkig werd de crisis 

overwonnen en kon men weer ouderwets op twee 

avonden, 13 en 15 oktober daarop volgend, een uitvoe-

ring geven van het toneelstuk De Hele Stad is er vol van. 

Het vieren van het 120-jarig bestaan in 1986 werd 

heel sober gehouden door het overlijden van ex-lid en 

-voorzitter Ferry Staal.  

1983, een knettergekke komedie: 

Het minnespel der Maagden 

Iets heel anders    

Een leuke ervaring op 17 oktober 1988 was het mee-

doen aan het Eenakterfestival. De Oefenschool speelde 

er drie, namelijk Meneer de Advocaat, Obsessie en Tussen 

de happen door. Voor het eerst deed er een aantal jon-

geren mee. Helaas zat de zaal niet erg vol en Inge Ra-

ben schreef in haar laatste notulen als secretaresse het 

volgende: ‘De reclame voor 17 oktober was te slecht 

hingen pas vijf dagen voor de uitvoering in het dorp. 

Dit moet anders!!!! Of daarom de zaal niet vol was, of 

omdat er geen goed avondvullend stuk gebracht werd, 

Het bestuur met vrijwilligers die hielpen bij de organisatie van het hon-
derdjarig jubileum. Staand van links naar rechts: F. Staal, J. Bulthuis, 
W. Tuytel, A. Buitink, A. Sasburg, G. Winkel. Zittend: D. Kuiper, K. Houter, 
A. Kuiper en D. Gorter. Foto: Fred van Poelgeest.

Het publiek in een uitverkochte zaal Stam geniet, 1966. Foto: Fred van 
Poelgeest.

Voor- en achterkant van de gouden medaille uitgereikt door de NATU.

Van links naar rechts Cor Ursem, Siem Veeken, Inge Raben en Joke Veeken, 
1983. Collectie Cor Ursem.
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we weten ’t niet. Ook jammer dat in de recensie van 

Walhalla de jeugd er bekaaid afkwam. Ze hadden beter 

verdiend, hun enthousiasme en inzet waren prima’. 

In de notulen van 12 januari 1989 staat te lezen dat ‘het 

jeugdtoneel heel goed gaat lopen’. 

Op 11 en 13 maart 1989 zou de komedie En Ik Dan 

van Annie M.G. Schmidt opgevoerd worden. 

En wat in de geschiedenis van De Oefenschool nog 

nooit was voorgekomen gebeurde nu. Hoofdrolspeel-

ster Eveline Groot brak tijdens de generale repetitie 

op donderdag 9 maart door een val van een trapje 

haar enkel. De voorstellingen werden uitgesteld tot 22 

en 24 april. 

Meer dan vijftig toneelstukken!    

In de jaren 1990 tot en met 2015 zie je dat komedies 

en kluchten de overhand hebben gekregen. Het moder-

ne publiek wil vooral een avondje gezellig uit en lekker 

lachen. Nieuw zijn de kindervoorstellingen. In de peri-

ode 1991-2014 is er een actieve jeugdafdeling geweest 

met twee groepen kinderen, één tot een jaar of 14 en 

een iets oudere groep van 15-22 jaar.

Voor de hieronder beschreven laatste periode mocht 

ik de gegevens gebruiken uit het ‘Notulenboek 

1990-heden’ dat gelukkig in eigen bezit van De Oefen-

school is. De oudere gegevens liggen in het Westfries 

Archief in Hoorn. Het is een heel gezellig boek waarin 

niet alleen posters, recensies en foto’s zijn geplakt, 

maar je vindt er ook persoonlijke gebeurtenissen van 

de leden zoals trouwkaarten en geboortekaartjes. 

Notulist in 2007 Saskia de Bruin schrijft hierover een 

leuk stukje dat ook nu nog geldt:

‘Bij een toneelvereniging worden toneelstukken op de 

planken gezet, dat is wat het publiek ziet. Maar áchter 

de schermen zie je het wel en wee van de vereniging. 

Wat speelt er achter de gordijnen van de huizen waar 

de spelers wonen? Wat er tijdens een jaar gebeurt 

in een toneelvereniging is eigenlijk met geen pen te 

beschrijven. We hebben ons geërgerd, we hebben ge-

noten, we hebben doorgebeten, afgezien, plezier gehad, 

geleerd en ons verheugd’. 

Ik zou eraan toe willen voegen dat het publiek vaak 

leden moet worden gewerkt om een goede voorstel-

ling te brengen en niet één keer maar soms zes keer 

per jaar. 

In oktober 1990 wordt het blijspel Oud Speelgoed op-

gevoerd. Een bomvolle zaal, goede recensies en veel 

complimenten voor regisseuse Tineke Schouten.  

Het 125-jarig bestaan

Het 125-jarig bestaan in 1991 wordt via radio, tv en 

kranten bekend gemaakt. Er komt een jubileumloterij, 

reclameborden moeten worden neergezet, uitnodigin-

gen verstuurd, een receptie voorbereid met ’s avonds 

muziek en dans. Het wordt een druk jaar, het bestuur 

en de tien vrouwelijke en zes mannelijke leden steken 

er veel energie in. Daarnaast wordt op 10 februari een 

middagprogramma gebracht voor het kindercarnaval en 

op 12 februari wordt er een West-Friese sketch ge-

speeld voor de bejaarden. 

Als jubileumstuk is gekozen voor de komedie Capri, 

maar tussendoor speelt een aantal leden van De Oe-

fenschool ook nog ‘even’ De Kaktusshow ter gelegen-

heid van de opening van kinderdagverblijf Villa Kakel-

bont in Zwaagdijk-West. En op 8 juni speelt het jeugd-

toneel een leuk stuk: ’t Is Krimmineel. Op 20 oktober is 

dan de feestelijke viering van dit jubileum. Het begint 

met een middagvoorstelling van het vrolijke toneelstuk 

Capri, gevolgd door een West-Fries broodbuffet, een 

receptie en een feestavond met hapjes en drankjes. Re-

gisseuse Tineke Schouten krijgt bloemen en een speld 

vanwege twintig jaar inzet. Ook oud-regisseuse Annie 

Kuiper-de Winkel (73) ontvangt alsnog het erelidmaat-

Aankondiging in de Walhalla van het uitstel van de voorstelling in 
1989.

De jeugdspelers in willekeurige volgorde zijn Daniël Wit, Linsey van 
Sauers, Lotte Hauwert, Eefke Walma, Milou Ebbelaar, Glenn Admiraal, 
Pasqualle Ooms, Nienke Meester, Alexandra Braas, Ruby Blauw, Lynn 
Meester en Rosanne van Veen in de voorstelling Zomerdroom uit 2008.
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schap voor haar spel en regie ge-

durende meer dan 33 jaar. Ook op 

26 oktober en 1 november wordt 

Capri met veel succes opgevoerd.

In november starten al weer de 

repetities voor het komend jaar dat 

wordt afgesloten met een gezellig 

avondje voor leden en partners 

in november, nadat ’s middags in 

Utrecht nog een keer De Kaktus-

show wordt opgevoerd en een 

derde keer op 1 december in de 

gymzaal. Notulist Peter Nannings 

schrijft aan het einde van dit jaar 

het volgende: ‘Op naar 1992 en 

grenzeloos Europa. De Oefenschool 

kent haar grenzen, maar weet ze op 

subtiele en prestatiegerichte manier 

steeds weer te verleggen. Ga zo door!’

West-Friese rol Peter Nannings 

In oktober 2015 interviewde ik Peter Nannings. Hij vier-

de in 2010 zijn 25-jarig jubileum en is op dit moment 

een van de langst spelende leden van De Oefenschool 

samen met Ronald Overboom en Margreet Huibers. Hij 

speelt nog steeds met veel plezier allerlei rollen.

Ik vraag hem naar zijn eerste en zijn leukste rol bij De 

Oefenschool. ‘Mijn eerste rol was in juni 1985 in het 

wagenspel De Kerseboom. Ik was de buurman en moest 

West-Fries spreken! Dat had ik nog nooit gedaan als 

Horinees, dus daar kreeg ik les in van Eveline Groot. Het 

schijnt toch wel aardig gelukt te zijn. Een hele leuke rol 

kreeg ik in Lucy’s Baby in oktober 1985. Het was een stuk 

over landlopers en ik was een van de aso’s. Een mooie, 

maar zware rol had ik in Veronica’s 

Kamer, dat op 3 en 10 oktober 1992 

werd gespeeld. Ik was eerst een jon-

geman met (echte) snor maar later 

onderging ik een metamorfose tot 

dokter en moest mijn snor eraf. Dat 

vond mijn vrouw niet zo leuk en ik 

liet hem snel weer aangroeien.’ Peter 

heeft verschillende jaren de regie 

gevoerd, waaronder ook een aantal 

keren bij het jeugdtoneel en hij deed 

dat met veel plezier. Ook speelde hij 

een tijdje in een cabaretgroep voor 

de jeugd die De Fratsels werd ge-

noemd. 

   

De Oefenschool gaat door

Met enorme energie worden er 

minimaal drie voorstellingen per 

jaar gegeven, één voor volwassenen en, met toenemend 

succes, ook één voor de jeugd. Regisseurs komen en 

gaan. Het zoeken van goede toneelstukken blijkt vaak 

heel lastig en in een enkel geval krijgt men de rolbezet-

ting niet rond en moet er toch weer naar een ander 

stuk worden gezocht. In 1994 heeft men veel succes 

met de komedie De Verloofde Van Mijn Vrouw, dat even-

eens voor de bewoners van verpleeghuis Lindendael 

in Hoorn werd gespeeld . En dan is er het jaarlijks 

terugkerend uitje, altijd goed om de onderlinge band 

te versterken. Wat je daar mee naartoe moet nemen 

is volgens het jaarverslag 1994: ‘een goed humeur, je 

partner, zin, makkelijke kleding, handdoek. Wat je kunt 

verwachten: alles, wat je niet moet verwachten: rust.’ 

Secretaris Ronald Overboom merkt in zijn uitgebreide 

en prettig leesbare  verslag op dat er zoveel positieve 

geluiden doorklinken dat hij er geen ‘prachtig essay’ van 

kan maken, maar wel ‘een prachtige doktersroman.’

Veel succes heeft men ook met het najaarsstuk 

4 Kamers met Tuin, waarin vooral het schitterende 

glas-in-looddecor opvalt. Nieuw dit jaar is ook ‘de eva-

luatie direct na de uitvoering’. 

De jeugd

In november 1994 wordt er een grote wervingsactie 

onder de jeugd gehouden, want De Oefenschool heeft 

besloten een eigen jeugdtoneelafdeling op te richten als 

‘kweekvijver’ voor de toekomst. Een goed idee want er 

meldden zich veertig kinderen aan en Peter Nannings 

start enthousiast met een oefenavond met muziek. De 

vereniging verzorgt dit jaar een sinterklaasprogramma 

in Zaal Stam. Het wordt een dolle boel en het afslui-

tend lied doet ‘de zaal sidderen op zijn grondvesten’. 

In deze jaren komt het jeugdtoneel sterk opzetten. Er 

zijn twee groepen kinderen, één tot 13-14 jaar en één 

van 15 tot 22. Beide groepen spelen in het voorjaar 

Voorkant van het programmaboekje Capri, 1991.

Peter Nannings is gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap in 2010.
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een eigen stuk en in het najaar is weer de beurt aan de 

volwassenen. Henriëtte te Wechel debuteert in de ko-

medie Maak Plaats voor Mevrouw. De krant spreekt van 

een goed en talentvol debuut. Zij zal zich de komende 

jaren ontwikkelen tot een prima regisseuse zowel voor 

de kinderen als de volwassenen. 

Voortbestaan in gevaar

In de jaren 1996-1997 zit De Oefenschool in een dip en 

dat is nog maar één keer eerder gebeurd. Na bijna 130 

jaar is het voortbestaan in het geding. Er is een eindeloze 

zoektocht naar een nieuwe regisseur en er zijn proble-

men met het invullen van de rollen. Het bestuur vindt 

de inzet van de leden zeer teleurstellend en besluit af te 

treden om zo ruimte te maken voor nieuwe ideeën. Er 

wordt een interim-bestuur ingesteld dat de zaken weer 

goed op de rails krijgt want op 12 en 19 april wordt 

Pluchen Beertjes met succes opgevoerd. In november 

worden volle zalen getrokken met het winterstuk Pretti-

ge Feestdagen. 

1998 wordt eveneens een heel succesvol jaar. Er is een 

geheel nieuw bestuur en er wordt met alle drie groe-

pen gewerkt met elk een eigen regisseur. Inge Raben 

krijgt de bondsspeld voor haar inzet gedurende twintig 

jaar. Op 2 en 3 oktober 1999 spelen de volwassenen 

voor de kinderen het toneelstuk Heksen kun je nooit 

vertrouwen! En Kabouters…? Twee keer een uitverkoch-

te zaal en de kinderen praatten nog lang 

na over de ‘rechtdoorpillen’. In de Wal-

halla van 6 mei 2000 staat het volgende 

promotiestukje:

‘Ze zijn er klaar voor. En u? Je weet 

nooit wat er gebeurt tijdens een uit-

voering. Het is nog steeds studeren, 

zweten, zwoegen, lachen, stress, decor, 

geluid, eelt, organisatie, stoelen, pruiken, 

schminken, zaal, regelen, discussie ja of 

nee, já dus néé, boekje, regie en gedach-

ten als komt het wel goed over?’. 

Het resultaat van al dit zwoegen zijn twee 

zeer succesvolle uitvoeringen van Joost 

mag het - eindelijk - weten. En twaalf rond-

springende meiden en jongens van 10 

tot 12 jaar spelen op 24 en 25 juni met 

veel succes De lange gevaarlijke Tocht door 

het Trollenbos. Ook de seizoenen 2002 en 

2003 verlopen succesvol. Nieuw is dat er voor het eerst 

jongeren in het bestuur komen en dat er in zaal Stam 

een nieuw toneel is gebouwd dat ‘prachtig breed is met 

langzaam dichtschuivende gordijnen, dus niet te snel af!’. 

Veel succes heeft de jongerengroep met vijf eenakters 

die samen het toneelstuk Ligstoelen vormen. Negen mei-

den in strandstoelen leveren een geweldige prestatie. De 

Oliver Twist, een groot succes

Op 14, 15 en 22 september 2002 wordt Oliver Twist, het 

verhaal van Charles Dickens, zo goed gespeeld dat het 

een hoogtepunt in de recente geschiedenis van De Oe-

fenschool kan worden genoemd. Maar liefst 26 leden 

en jeugdleden doen mee. De bezoekers worden buiten 

al belaagd door kleine zakkenrollers die met een grauw 

en een snauw door de baas van de dievenbende, Fagin, 

naar achter het toneel worden gejaagd. Er is een draai-

end decor gemaakt om de dertien scènewisselingen uit 

te voeren, er is sfeervol gedimd licht en live accorde-

onmuziek door Marita Copier. 

In de jaren daarna volgen steeds leuke komedies en 

spannende thrillers. Ook het jeugdtoneel doet het 

uitstekend onder leiding van eigen leden die er nu wel 

Het 140-jarig bestaan wordt gevierd met het spette-

rende blijspel Omhoog die Stok van Hetty Heyting. 

Het stuk speelt zich af in het clubhuis van een drum-

band annex majorettevereniging. De meiden krijgen les 

in twirlen met bijbehorend dansje en de jongens gaan 

thuis aan de slag. Ook nu weer drie maal een goedge-

vulde zaal. 

Dit leuke logo is ergens na 1970 ontworpen.

Alle 26 spelers met accordeonist Marita Copier, 2002. 
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Krantenkoppen

Enorme krantenkoppen in het notulenboek trekken on-

middellijk mijn aandacht. De Oefenschool heeft eigenlijk 

altijd lovende recensies maar nu zie ik recensies met 

koppen als ‘Klassenklucht Wognum’, ‘Oefenschool zorgt 

voor spektakel’ en ‘Ronald Overboom speelt de sterren 

van de hemel.’ Het betreft de komedie Jubileumhotel. 

Aan het einde van de voorstelling wordt Peter Nan-

nings gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Hij 

krijgt van het publiek een staande ovatie.

De jaren 2011-2013 verlopen heel goed, met onder an-

dere de komedie Liefde half om half. Maar ook de jeugd 

wordt niet vergeten en amuseert zich kostelijk met Het 

huis van tante Agaat, een stuk waarin schilderijen kun-

nen spreken. Zelf hebben de spelers er een extra draad 

in gespannen die moest leiden naar ‘De Schat van Bur-

gemeester Commandeur!’ 

Een bijzonder stuk is ook Gebroken IJs, dat zich op een 

cruiseschip op weg naar Noorwegen afspeelt. De pers 

is lovend en vindt het een voorstelling van hoog niveau. 

‘Niet alleen een stuk waar veel te lachen viel maar 

ook met de diepere laag van ouder worden, gemis, 

kwetsbaarheid en eenzaamheid.’ Op het toneel is een 

prachtig scheepsdek nagebouwd met reling, bar met 

barkrukken, reddingsboeien. Door de jaren heen heeft 

De Oefenschool altijd heel mooie en verzorgde decors 

gebouwd, waar heel wat vrijwilligersuren in zijn gaan 

zitten. Margreet Huibers is 25 jaar lid, zij krijgt een toe-

passelijke sjerp en is die avond ‘Miss Oefenschool.’

Op 5 en 6 april 2013 wordt het blijspel Tel uit je winst 

opgevoerd. Een moeilijk, chaotisch stuk waarin ‘alle 

handelingen vloeiend in elkaar moeten overlopen, de 

tekst hakketakketak moet gaan’ lees ik in de zoals 

steeds, leuke en verzorgde notulen van Margreet Hui-

bers. Ze schrijft verder ‘na de blooperrepetitie waarin 

alles misging, kregen de spelers staande ovaties’.  Ook 

de twee kindergroepen spelen leuke stukken, de jong-

sten op 8 juni De Droomprinses en de volgende dag 

spelen de ouderen Held - Op Sokken. De ‘grote mensen’ 

spelen op hun beurt een leuk stuk voor de jeugd: Heer 

Kraai, Knipoog en het Kinderslot.

Het jaar 2014 is nog maar net begonnen of de kinde-

ren voeren alweer een toneelstuk op, het spannende 

Misdaad in de Ruïne. Het enthousiasme spat  ervanaf en 

Programma Omhoog die stok, 2006. Affiche Jubileumhotel, 2010. Denk Aan Mij, 2015. Speelsters:  Margreet 
Huibers, Petra van der Veen, Ans Broersen en 
Ingrid Starmans. De regie is in handen van 
Henriëtte te Wechel.  

Ronald Overboom, in het midden, als de tante van Charly, 2014. 

achter de bühne is het een gekakel van jewelste door 

die achttien meisjes en die ene jongen. In april alweer 

een nieuwe productie van een al wat oudere klucht, De 

Tante van Charly. 

Ronald Overboom heeft de hoofdrol en is bijzonder goed 
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op dreef. Hij viert ook zijn 25-jarig toneeljubileum en 

krijgt een onderscheiding. In oktober weer een toneel-

stuk voor de kinderen: Hoge Noot in Laagland. Het stuk is 

geschreven door Aris Bremer, die bijzonder vereerd is en 

hij er erg van heeft genoten. Weer wordt er hierna een 

nieuwe regisseur gezocht. De samenwerking tussen een 

regisseur van buiten en de leden verloopt vaak moeizaam. 

Gelukkig zijn er binnen De Oefenschool al vaker creatieve 

mensen opgestaan die uitstekend kunnen regisseren. Hen-

riëtte te Wechel is zo iemand. In de notulen lees ik dat de 

vereniging trots is op deze ‘alleskunner op theatergebied’ 

die aan de gewone typetjes toch steeds weer een eigen 

draai weet te geven. En zo wordt Hoge Noot in Laagland 

een groot succes.

Voorlopig einde jeugdtoneel

Voor de jaren 2014 en 2015 is het niet gelukt om de jeugd 

voldoende te begeleiden en bovendien staat het drukke 

jubileumjaar 2016  te wachten. In april 2015 zien de onver-

moeibare leden van De Oefenschool kans om weer een 

klucht te spelen: Denk Aan Mij van Hetty Heyting. 

Het wordt door slechts vier vrouwen gespeeld. Het is 

een leuk idee om voorafgaand aan de opvoering een 

‘ladies night’ te laten organiseren door de ‘gentlemen.’

Op 10 en 11 oktober wordt weer een mooi toneelstuk 

voor de jeugd en hun familieleden  gespeeld, namelijk 

De Tranendief.

De toekomst

Hoe ziet de toekomst van De Oefenschool eruit?

Deze vraag legde ik voor aan Peter Nannings. ‘Het is 

niet goed te voorspellen hoe het gaat lopen. We zijn 

een kleine vereniging en een aantal leden is er al zo’n 

dertig jaar. Deze kleine groep mensen moet veel doen, 

geschikte stukken uitzoeken, regisseren, toneel opbou-

wen, publiciteit in gang zetten, vergaderen, sponsoren 

zoeken, improviseren en nog veel meer. Er is weinig 

animo bij de jeugd vanaf zestien jaar, we hebben geen 

‘jonge aanwas’. Toneelvorming op school is er nauwe-

lijks en de jeugd heeft veel andere dingen te doen of 

heeft geen tijd of geen zin, vooral niet om wekenlang te 

komen repeteren.’   

De plannen voor het 150-jarig jubileum in november 

2016 zijn bij het samenstellen van dit jaarboek nog niet 

bekend. Wel is inmiddels in februari 2016 het toneel-

stuk De Bruiloft opgevoerd.

Ten slotte

actieve toneelvereniging die het ondanks de moorden-

de concurrentie van bioscoop, televisie, Facebook, Twit-

ter e.d. ieder jaar weer voor elkaar krijgt om ten min-

ste twee toneelstukken voor het voetlicht te brengen 

en beide stukken twee keer achter elkaar te spelen.

Wat mij na het lezen van al die notulen opviel, is dat er 

door die 150 jaar een rode draad loopt, namelijk een 

draad van spanning bij bestuur en leden: is alles op tijd 

klaar, hoe is de opkomst, wat vindt het publiek? 

Ik wens De Oefenschool nog heel veel succes en speel-

plezier! 

Wie alles over De Oefenschool wil weten kan de leuke web-

site met veel foto’s erop bekijken: www.deoefenschool.nl. Ook 

in de beeldbank op de site van Stichting De Cromme Leeck 

zijn veel meest oudere foto’s van de vereniging te vinden. 

Bronnen:

Archief De Oefen-

school

Westfries Archief 

Hoorn

Privébezit 

Foto’s: Dia de Boer en 

De Oefenschool tenzij 

anders vermeld.

De Tranendief, 10 en 11 oktober 2015. Spelers: Joe Kamp, Sylvia Besseling, Vera en Elena Sneekes, 
Ronald Overboom, Ingrid Starmans, Peter Nannings en Emmy Bobeldijk. Regie Margreet Huibers.

Bestuur De Oefenschool 
in 2015. Ingrid Starmans, 
Sylvia Besseling (penning-
meester), Peter Nannings, 
Margreet Huibers (secre-
taris), Henriette te Wechel 
(voorzitter).    


