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Thema 8.1 Les 5
eigentijds toneel
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We weten het niet zeker,  
maar waarschijnlijk speelden  
de mensen in de prehistorie  
al toneel. Ze zaten bij het vuur en vertelden 
elkaar verhalen van spannende jachtpartijen  
of bijzondere dingen die ze hadden gedroomd. 
Met hun handen beeldden ze uit wat ze gezien 
hadden en hun gezichten lieten zien hoe ze  
zich op dat moment voelden.

godEN iN HET THEaTEr
De oude Grieken hadden theaters in de open lucht.  
De tribunes waren gebouwd in halve cirkels die schuin  
opliepen. Zo kon iedereen het podium goed zien én het  
was goed voor de verstaanbaarheid. Microfoons waren er  
natuurlijk nog niet en zo kon iedereen het toch goed horen.  
De acteurs hadden vaak meerdere rollen. Aan hun maskers 
kon je zien welk personage ze speelden. Vaak waren dat goden. 

vEcHTEN voor dE sHoW
In Rome had je natuurlijk het Colosseum. Het werd  
gebouwd in de eerste eeuw. Hier pasten maar liefst  
50.000 toeschouwers in. De keizer en keizerin hadden  
ieder een aparte loge, een privé-stukje op de tribune.  
Een VIP-box, zouden we nu misschien zeggen.  
Het populairst waren de gladiatoren-gevechten waarbij  
mensen met elkaar of met dieren moesten vechten.  
Er werden ook jachtpartijen nagespeeld met bomen en  
struiken als decor. En zeeslagen waarbij het onderste  
gedeelte van het Colosseum onder water werd gezet.

ALLEmAAL  TONEEL gEloof JE ogEN maar
De katholieke kerk gebruikte toneelspel om het geloof te 
verspreiden. Monniken en priesters speelden verhalen uit 
de Bijbel na. In de tiende eeuw ontstonden de mirakel-
spelen. Deze stukken gingen vaak over mensen die zich 
slecht gedroegen. Met hen liep het slecht af als ze zich 
niet tot het geloof bekeerden. De huizen en straten 
werden gebruikt als decor. Mariken van Nimwegen  
is een bekend Nederlands mirakelspel uit de zestiende 
eeuw. Het gaat over een meisje dat wordt verleid door  
de duivel. Maar als ze een gevaarlijke  
val overleeft, gaat ze alsnog een 
goed leven leiden.

vErziN HET maar
Na de middeleeuwen 
werd het toneel 
uitbundiger. Er waren 
minder regels en nu 
gingen ook vrouwen 
vaker acteren. Tot die tijd 
werden de vrouwenrollen 
meestal door mannen 
gespeeld. Sommige theater-
gezelschappen trokken door 
Europa en speelden stukken waarbij 
wel een plot was, maar de teksten verzonnen ze  
tijdens het spelen. Een soort stand-upcomedy dus.

voor alTiJd bEroEmd
Eén van de beroemdste schrijvers van toneelstukken 
is de Engelsman William Shakespeare. Hij leefde in de 
zestiende eeuw. Nu, vijf eeuwen later, worden er in het 
Engels nog steeds honderden woorden en uitdrukkingen 
van hem gebruikt. Zijn toneelstukken worden nog steeds 
opgevoerd. Een mooi voorbeeld is het liefdesverhaal 
Romeo en Julia.

 Nog steeds worden 
 twee maskers gebruikt  
 als symbool voor toneel. 

WEETJEs
   Het Griekse woord ‘theatron’ betekent: plaats  

 waar je ziet.
   De Grieken speelden komedies (grappige stukken)  

 of tragedies. Een tragedie is een religieus stuk dat  
 angst en medelijden moet oproepen bij het publiek.

  Voor de kinderen was  
 er poppenkast op straat.  
 Al in de zeventiende eeuw  
 speelden Jan Klaassen en  
 zijn  vrouw Katrijn vaak  
 de hoofdrol.

19

 Dit zijn de rekwisieten (voorwerpen)   
 uit een toneelstuk van Shakespeare. 


