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Inleiding 
 
 
Geschiedenis 

 
De vereniging “Toneelkunst voor Allen” werd in 1950 opgericht. Doel van de 
vereniging was het organiseren van voorstellingen door landelijke toneelgezel-
schappen in de Wageningse schouwburg Junushoff. De vereniging verzorgde 
doorgaans acht tot tien voorstellingen per seizoen. In 1962 had de vereniging 
ongeveer 2100 leden, in 1967 waren dat er 1600. 
 
Toneelkunst voor Allen was een zogenaamde ‘uitkoopvereniging’. Theatergezel-
schappen lieten zich door de vereniging in één keer betalen voor het naar Wage-
ningen komen, en de vereniging verkocht abonnementen en toegangskaartjes 
voor eigen rekening. Vanaf 1960 werkte de vereniging echter met een financieel 
tekort, zodat de gemeente zich vanaf 1967 garant stelde. De uitkoopprijzen van 
de toneelgezelschappen bleven echter stijgen, de verkoop van toegangskaarten 
dalen. Vervolgens bleek rond de jaarwisseling 1967/1968 dat enkele grotere 
gezelschappen niet meer in Wageningen wilden komen spelen. 
 
In de zomer van 1968 werd, mede vanwege de problemen bij Toneelkunst voor 
Allen, besloten om de bespeling van de Junushoff op geheel andere leest te 
schoeien. Daartoe werd een speciale werkgroep opgericht. Toneelkunst voor Allen 
werd opgeheven, enkele bestuursleden traden toe tot de Junushoff-werkgroep. 
 
 
Archief 

 
Na de opheffing van de vereniging is het archief bij de gemeente Wageningen ge-
deponeerd. Het is vrij onvolledig; het bestaat voornamelijk uit ingekomen circu-
laires van toneelgezelschappen. Uit de jaren vijftig is vrijwel niets bewaard. De 
omvang van het archief is 0,37 m. 
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Inventaris  
 
  
 1. Vergaderstukken bestuursvergaderingen 1965-1968.  1 omslag 
 
 2-4. Stukken met betrekking tot het organiseren van voorstellingen, 
  1965-1968.  3 stukken en 2 omslagen 
  N.B. Ook in de inv. nrs. 5-14 bevinden zich enkele ingekomen stukken en 

afschriften van uitgaande stukken. 

 
   2. Seizoen 1965/1966,  3 stukken 
   3. Seizoen 1966/1967,  1 omslag 
   4. Seizoen 1967/1968,  1 omslag 
 
 5-14. Correspondentie (hoofdzakelijk ingekomen stukken) met diverse 

toneelgezelschappen, 1962-1968.  7 omslagen en 6 stukken 
 
   5. Toneelgroep ‘Arena’ / De Nieuwe Comedie, 1967-1968 
   6. Toneelgroep ‘Centrum’, 1962-1968 
   7. Toneelgezelschap ‘Ensemble’, 1964-1968 
   8. De Haags(ch)e Comedie, 1964-1968 
   9. De Nederlandse Comedie, 1964-1968 
   10. Nieuw Rotterdams Toneel, 1964-1968 
   11. Toneel Werkgroep ‘Proloog’, 1968.  1 stuk 
   12. Toneelgroep ‘Studio’, 1966.  3 stukken 
   13. Toneelgroep ‘Theater’, 1964-1968 
   14. Theaterbureau Hans Tobi, 1968.  2 stukken 
 
 15. Stukken betreffende het lidmaatschap van Toneelkunst voor Allen voor 

studenten die lid zijn van de Culturele Commissie van de Wageningse 
Studentenraad (Wastra), 1966.  1 omslag 

 
 16. Stukken betreffende een garantstelling door de gemeente, 1967-1968. 
  3 stukken 
 
 17. Stukken betreffende overleg met de gemeente over het niet in 

Wageningen komen spelen door enkele grotere toneelgezelschappen, 
1968.  3 stukken 

 
 18. Stukken betreffende de ‘Vereniging van Culturele Organisaties in 

Nederland’, 1959-1960, 1963-1967.  1 omslag 
 
 19. Ingekomen circulaires “Toneelberichten”, uitgave van de ‘Vereniging 

van Culturele Organisaties in Nederland’, 1962-1968.  1 pak 
 
 20. Briefpapier van de vereniging (5 vel A5-briefpapier, 5 enveloppen), 

z.d.  1 omslag 
 
 


