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EN WAAROM 
HET NAAR  
DIEVER KOMT ...

Al 75 jaar stroomt het 
publiek ’in groten getale’ 
zoals we in die beginjaren 
zouden schrijven naar 
het openluchttheater. 
Maar waarom komen ze 
eigenlijk, wat is toch die 
aantrekkingskracht van de 
Shakespearespelen? 

De antwoorden verschillen, 
maar er is één gemene 
deler: het is er gewoon 
altijd heel erg leuk.  
Net als met een van de 
spelers uit Maat voor 
Maat op de foto gaan, 
trouwens!

Maat voor Maat,
voorstelling zomer 2019

“ Hoog- 
geëerd 
publiek!”
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VAN BROEKEMA
TOT GLOBE
Van de huisarts die in zijn liefde 
voor het toneel een kans zag om 
de ellende van de bezetting te laten 
vergeten, tot een replica van het 
Globetheater en bezoekersaan-
tallen die de 25.000 ruim over-
schrijden. Hoe heeft iedereen die 
deze reis heeft meegemaakt dat 
beleefd?
Joost de Ruiter dook in verleden 
en heden van 75 jaar Shake-
spearetheater en kwam daarbij 
fascinerende verhalen tegen.

“ROL VAN HEKS 
LIJKT ME WEL WAT”
Mieke van der Weij, bekend radio- en 
tv-presentator en -interviewer, heeft al 
vanaf haar schooltijd grote waardering  
voor het werk van Shakespeare. Dat 
mag je toch wel stellen wanneer je als 
gymnasiast een tekst uit Macbeth in 
kruissteek hebt geborduurd!07 16

LACHEN EN HUILEN
Wat Shakespeare in zijn tijd onderscheidde van ander toneelschrijvers is het feit 
dat hij alle genres beheerste. Komedies, historiespelen, tragedies, hij schreef ze 
allemaal. Maar welk genre is in Diever het populairst gebleken?

28

EEN BIJZONDER JAAR
2020 zal de boeken ingaan als een bijzonder, zeg maar heel bijzonder jaar. Wat is 
de impact op het Shakespearetheater?

05
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Een digitale William!
Alle bezoekers die een e-mailadres hebben afgegeven, krijgen deze gratis 
digitale William-uitgave eenmalig toegezonden. We hopen dat u daarmee toch 
nog een beetje dat speciale Shakespearegevoel kunt krijgen, nu er helaas geen 
voorstellingen plaatsvinden.
 
www.shakespearetheaterdiever.nl

Een jaar om nooit te vergeten
Normaal gesproken gebruik je die uitdrukking bij voorkeur voor een fantastisch jaar. Een jaar waarin de Elfsteden-
tocht toch nog doorging, Nederland wereldkampioen werd (zelf in te vullen waarin) of het openluchttheater 75 jaar 
bestond.

Het jaar 2020 zal anders de boeken ingaan. Geen voorstellingen in Diever. Geen feestelijk jubileum. Betekent dit het 
eind van het openluchttheater? Gelukkig niet. Als organisatie is het theater sterk genoeg om een jaar zonder publiek 
te kunnen overleven. Maar het moet niet langer duren, dat dan weer wel.

We gaan allemaal moedig voorwaarts. Nog een jaar stilzitten is gewoon geen optie. Alle spelers zijn voor het  
seizoen 2021 beschikbaar. Het complete programma van dit jaar gaat volgend seizoen gespeeld worden. De zes- 
duizend al verkochte kaarten worden doorgeschoven naar 2021, waarin we (hopelijk) kunnen genieten van de  
bijzondere dubbel (Macbeth én Comedy of Errors in één voorstelling) die dit jaar gespeeld had moeten worden.  
Maar ook de inleidingen, de rondleidingen en een komedie in de Globe staan voor het volgende seizoen weer op de 
kalender. Net als de gedrukte William trouwens.

Inmiddels wordt er ook hard gewerkt aan het theater zelf. Hoewel er nog veel onduidelijkheid bestaat, wordt nu al 
gekeken welke aanpassingen aan het theater nodig zouden kunnen zijn. Het decor, dat al voor de helft klaar was  
en op zijn plek stond, moet nu “winterklaar” gemaakt worden. Dat is nog nooit nodig geweest. Stevig ingepakt in 
plastic staan de decorstukken nu te wachten tot het moment waarop de spotlights weer op ze neer zullen schijnen. 
Van die vervelende stilte is ook gebruikgemaakt om de buitenfoyer te verbouwen om het jubileum daar nog beter te 
kunnen vieren.

Maar genoeg gesomberd. Om toch iets van die unieke sfeer van het openluchttheater te proeven en de band met 
Diever en Shakespeare warm te houden, is de William eenmalig in deze gratis digitale uitgave verschenen. Even  
heerlijk wegdromen naar het theater onder de sterrenhemel. Nog een keer Maat voor Maat herbeleven. Genieten  
van die fantastische kostuums, het geweldige spel en, daar bent u toch voor gekomen, het genie van Shakespeare. 
We weten het, wachten duurt lang. Maar echt, het komt allemaal weer terug!
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“ Want nooit is iets verkeerd of ongepast, 
wat eenvoud in oprechte ijver biedt”

75 jaar 
Shakespearetheater 
Diever
EEN TIJDLIJN — JOOST DE RUITER

Het Shakespearetheater in Diever begon als een primitieve toneel
vereniging in het bos, een plaats waar een klein groepje mensen  
met elkaar iets moois wilde maken om zo de oorlog te vergeten.  
Het groeide uit tot een begrip in de Nederlandse theaterwereld, jaar 
lijks komen er nu meer dan twintigduizend bezoekers af op het open
luchttheater in het Drentse dorp. Wat er in de tussentijd gebeurde 
wordt verteld door de mensen die het van dichtbij meemaakten.

 Diever .
 1946-2O2O

https://www.shakespearetheaterdiever.nl/Voorstelling/Plattelandsvrouwen-afd.-Diever-enz.
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Onbekende 21-jarige man, 
waarvan aangenomen wordt dat het Christopher Marlowe is.

DE TONEELVERENIGING DIEVER WORDT OPGERICHT

Joop Rutgers
“Dokter Dirk Broekema richtte in 1946 de Toneelvereniging 
Diever op. Hij was op dat moment net in het dorp komen 
wonen. Broekema was een liefhebber van theater en wilde 
die liefde met zijn nieuwe dorpsgenoten delen: hij gunde 
Diever meer dan alleen een brink en een schaapskooi.”

“Ik verhuisde in 1948 naar Diever, mijn man werd hier predi-
kant van de Hervormde Kerk. Niet lang nadat we verhuisd 
waren nodigde Broekema ons allebei uit om mee te doen 
met het theater, hij had mijn man horen spreken in de kerk 
en was onder de indruk van zijn stem. Destijds speelden we 
op een soort ver hoging van zand in het bos, verder hadden 
we niets, zelfs geen verkleedruimte. Er zat voor ons acteurs 
dus niets anders op dan om in kostuum naar de repetitie 
te fietsen. Dat moet voor de andere dorpelingen een grap-
pig gezicht zijn geweest. Ondanks het feit dat het er in de 
beginjaren van het theater primitief aan toeging, waren we 
gelukkig. We werkten met een klein groepje mensen aan iets 
moois en konden op die manier de oorlog achter ons laten.”

“ Broekema was een liefhebber  
van theater en wilde die liefde met  
zijn nieuwe dorpsgenoten delen”

BROEKEMA NODIGT DE BUURMAN UIT

Gerben Klaren
“Dokter Broekema richtte het theater op zodat volwassenen 
in het dorp zich konden vermaken na de barre oorlogsjaren. 
Een jaar later werd, om ook de kinderen bezig te houden, de 
scoutinggroep van Diever opgericht. Hun clubhuis bouwden 
ze naast het terrein van de toneelvereniging. Broekema 
heeft toen al snel de nieuwe buurman van het theater uit-
genodigd om in de pauze van zijn voorstellingen rookworst 
te verkopen. Op die manier kon de scouting zijn kas spekken, 
en kon Broekema zijn hongerige toeschouwers een hapje 
aanbieden.”

“Tegenwoordig ben ik de voorzitter van de scoutinggroep 
in Diever. Elke zomer verkopen we nog steeds warme rook-
worsten in het theater. Vorig jaar verkochten we 5200 halve 
worsten, dat is omgerekend 832 strekkende meter aan  
rookworst, of 585 kilo. Die worsten worden klaargemaakt  
en verkocht door zeventig vrijwilligers.”

“ Broekema heeft toen al snel  
de nieuwe buurman van het theater  
uitgenodigd om in de pauze  
van zijn voorstellingen rookworst  
te verkopen”

VOOR DE EERSTE EN LAATSTE KEER GEEN SHAKESPEARE

Martje Broekema
“Ik was vier jaar oud toen mijn vader het theater oprichtte, 
toch herinner ik me vaag hoe mensen bij ons thuis over de 
vloer kwamen om zich voorafgaand aan de voorstellingen 
te laten schminken. Mijn vader wilde altijd de volledige con-
trole hebben over het theater en de stukken die hij maakte, 
daarom schminkte hij in de eerste jaren zijn acteurs zelf. Om 
diezelfde reden ontwierp hij tot 1954 ook zelf de kostuums; 
met het verbandgaas uit zijn huisartsenpraktijk maakte hij 
vleugels voor de engelen in Midzomernachtsdroom.”

“Nadat mijn vader in 1946, 1947 en 1948 Shakespeare- 
stukken had geregisseerd, wilde hij in 1949 Peer Gynt van 
Ibsen op de planken brengen. Maar voor iemand die alles 
zelf wilde doen en weinig materialen tot zijn beschikking had, 
waren de vele decorwisselingen die een Ibsenstuk vergen  
lastig te realiseren. Een jaar later koos hij daarom gewoon 
weer voor een Shakespearestuk, dat lag hem gewoon beter. 
Ik geloof trouwens dat mijn vader toen hij jong was een oogje 
had op zijn docente Engels. Zij heeft vast zijn passie voor 
Shakespeare aangewakkerd, haha.”

HET THEATER KRIJGT ECHTE BANKEN

Anne Nijzingh
“Mijn vader was aannemer in Diever en had daarom altijd 
veel steigerhout over. In de beginjaren van het theater 
leverde hij dat hout aan, zodat het publiek ergens op kon 
zitten. We haalden ook steigerhout uit de zolder van de 
kerk, dat mochten we dan tijdelijk lenen. Al dat hout samen 
bood plaats aan zo’n 150 mensen en was natuurlijk niet erg 
comfortabel. In 1953 bouwden we daarom echte banken in 
het theater, waar we krap 900 mensen op kwijt konden, een 
paar jaar later bouwden we er nog eens 300 plaatsen bij.”

“Als zoon van de aannemer ben ik vaak betrokken geweest 
bij bouwprojecten binnen het theater. Als veertienjarig 
jochie hielp ik al bij de allereerste voorstelling met om-
wisselingen in het decor. Later maakte ik deel uit van een 
groepje dat op zaterdagen hielp met het bouwen van het 
podium. We waren zuinig, het theater had destijds immers 
nauwelijks geld. Toch beloonden we onszelf in de pauze 
met koffie en een plak koek, dat was toen een hele luxe.”

“ Een jaar later koos hij gewoon  
weer voor een Shakespearestuk,  
dat lag hem gewoon beter”

“ In 1953 bouwden we echte banken  
in het theater, waar we krap  
900 mensen op kwijt konden,  
een paar jaar later bouwden we er  
nog eens 300 plaatsen bij”

 1949 .
 de tijd van
 Broekema

 1953 .
 de tijd van
 Broekema

 1946 .
 vereniging
 opgericht

 1947 .
 de tijd van
 Broekema
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BROEKEMA BLIJFT DE BAAS

Trees Kerstholt 
“Ik maakte al een tijdje deel uit van het secretariaat van de 
toneelvereniging toen Broekema me in 1969 vroeg of ik 
niet eens een rolletje wilde spelen. Ik had nog nooit op het 
toneel gestaan, maar ik zag er in die tijd redelijk goed uit. 
Waarschijnlijk mocht ik daarom meedoen.”

“Dat eerste jaar repeteerden we maar liefst vier avonden 
per week, Broekema regisseerde ons tot in het allerkleinste 
detail. Hij kon zelf niet zo goed acteren, maar dat weerhield 
hem er niet van om voor te doen wat hij van je wilde zien. Hij 
kwam gewoon naast je staan en dan moest je hem nadoen. 
’s Nachts reed hij op zijn motorfiets door het dorp en liet 
op- en aanmerkingen achter in de brievenbussen van zijn 
acteurs. Ik heb die briefjes ook regelmatig ontvangen, de  
inhoud was niet altijd even vriendelijk. Hij had vooral aan-
merkingen op mijn Groningse accent en vond dat ik duide-
lijker moest articuleren. Toch had het Shakespearetheater 
Diever natuurlijk nooit kunnen bestaan zonder dokter  
Broekema. Hij heeft zoveel voor dit dorp betekend, dat is 
niet in woorden uit te drukken.”

WIETSE HOFMAN 
WORDT VOORZITTER

Mart Bron 
“In1963 ben ik begonnen bij het Shakespearetheater: Ik heb 
hier veel op het toneel gestaan, maar heb ook vanaf het 
begin geholpen met de decorbouw. Dat laatste doe ik ove-
rigens nu nog steeds. Toen ik bijna tien jaar meeliep bij het 
theater werd Wietse Hofman de voorzitter, achteraf zou dat 
een historisch moment blijken; het theater had niet in zijn 
huidige staat kunnen bestaan zonder hem. Wietse was een 
markante man, hij was geheelonthouder, onder zijn bewind 
is er nooit een flesje pils op het terrein van de vereniging 
geweest. Hij was goud eerlijk en had een natuurlijk gezag: 
wanneer hij iets wilde, kwam dat voor elkaar. 

Voordat Wietse voorzitter werd, is hij een tijd penning-
meester geweest. Hij zocht altijd naar manieren om geld 
te besparen. Die spaarzaamheid heeft zijn hele leven in 
het theater gekenmerkt. Na zijn voorzitterschap hielp hij bij 
de donderdagploeg met de decorbouw, daar zorgde hij er 
onder andere voor dat elke oude spijker werd hergebruikt. 
Wietse overleed in 2017, op negentigjarige leeftijd.  
Hij was een voortreffelijk voorzitter, penningmeester,  
acteur, collega, decorbouwer en erevoorzitter, maar hij  
was voor mij bovenal een vriend.”

“ Broekema heeft zoveel voor  
dit dorp betekend, dat is niet in  
woorden te beschrijven”

“ Wanneer hij iets wilde, kwam dat voor elkaar”

 '60/'70 .
 de tijd van
 Broekema  1972 .

 de tijd van
 Broekema WIL TER HORST-REP WORDT 

DE NIEUWE REGISSEUR

Wil ter Horst-Rep 
“Ik woonde in Amsterdam en doorliep daar de Theaterschool. 
In  1973  kreeg  ik een dochter en we wilden dat ze buiten de 
stad zou opgroeien. Mijn man kwam uit Steenwijk en dus 
zochten we in die regio naar een huis, we kwamen in de buurt 
van Diever terecht.”

“Dokter Broekema had in die tijd last van zijn hart gekregen, 
het zware regiewerk in Diever kostte hem daardoor steeds 
meer moeite. Hij vertrouwde het theater, zijn levenswerk, 
deels  aan mij toe; hij zag me als zijn reddende engel.  
In 1976 assisteerde ik hem bij de regie van Leer om Leer. 
Twee jaar later overleed hij aan een hartaanval en nam ik het 
regisseurs stokje van hem over. Uiteindelijk ben ik twintig jaar 
lang de regisseur van het Shakespearetheater geweest.
In vergelijking met Broekema hield ik er een andere werkwijze 
op na. Broekema deed dingen voor en was soms rechtlijnig. 
Ik gaf mijn acteurs meer vrijheid, luisterde naar ze en betrok 
ze bij het proces. Tijdens de generale doorlooprepetities 
maakte ik veel notities die ik  uitgebreid met mijn spelers 
besprak. Daarnaast liet ik mensen spelen vanuit zichzelf.  
Ik zie het zo: je hebt je lichaam nodig om toneel te spelen, 
zoals je een instrument nodig hebt om muziek te maken.”

“ Broekema zag me als zijn reddende engel”

DE WILDE HAREN VAN WIL

Jan Meer
“Toen Wil ter Horst-Rep de regie overnam van Broekema  
veranderde er veel, wij acteurs kregen meer vrijheid in ons 
spel. Er ontstond een stijgende lijn in de kwaliteit van het 
toneel, dat vonden de recensenten ook. Waar Broekema de 
traditionele Burgersdijkvertalingen gebruikte, zette Wil de 
teksten meer naar haar hand en gebruikte andere bronnen.  
Sommige uitdrukkingen uit haar stukken gebruik ik nu nog 
steeds.”

“Wil bracht Shakespeare tot leven, ik herinner me alle rollen 
die ik onder haar speelde nog goed. Othello bijvoorbeeld, 
prachtig! Als Othello maakte ik zoveel emoties door,  
van trots naar angst, en van liefde naar jaloezie. Shylock  
in De Koopman van Venetië vond ik ook geweldig om te  
spelen, min of meer om dezelfde reden. Ik hou nu eenmaal 
van drama. Leontes in Wintersprookje is overigens ook een 
goed voorbeeld van zo’n rol.”

“ Wil bracht Shakespeare tot leven”

 1979 .
 de tijd van 
 Wil Rep

 '80/'90 .
 de tijd van 
 Wil Rep
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JACK NIEBORG NEEMT 
HET STOKJE OVER VAN REP

Jack Nieborg 
“In 1999 nam Wil afscheid, ik heb toen gesolliciteerd  
naar haar functie. Nu, twintig jaar later, ben ik nog steeds  
de regisseur in Diever. 
Onder mijn leiding is de vereniging multidisciplinair ge- 
worden: we zijn geen toneelvereniging meer, maar een 
theatergezelschap. Waar acteurs vroeger na een voor-
stelling alleen een kopje soep konden krijgen, hebben we 
tegenwoordig iedere avond een afterparty met bier en wijn; 
het publiek is daarbij ook uitgenodigd. Van onze traditionele 
nieuwjaarsreceptie hebben we een startdag voor de nieuwe 
productie gemaakt. En ons oude ledenkrantje? Dat is nu 
deze glossy: de William. Al met al heeft die omslag er  
onder andere voor gezorgd dat ons bezoekersaantal in de 
afgelopen twintig jaar bijna is verdubbeld.”

“Nog iets anders: als regisseur ben ik zelf de stukken van 
Shakespeare gaan vertalen, ik werk dus altijd met mijn 
eigen interpretatie van het script. En onder mijn regie is er in 
Diever meer ruimte gekomen voor de lach, ook in tragedies. 
Humor is nooit een doel, maar wel een zeer effectief middel. 
En dat wist Shakespeare als geen ander.”

“ Humor is nooit een doel,  
maar wel een zeer effectief middel”

SHAKESPEARE, DIEVER EN DE PERS

Luuk Verpaalen
“Toen ik in 1989 bij het Nieuwsblad van het Noorden kwam 
werken, was het theater in Diever al vaste prik voor de 
landelijke en regionale pers.” (Dat kwam vooral doordat 
de burgemeester van het dorp, Kees Meijboom, voor de 
première een dag naar Amsterdam ging om journalisten 
actief uit te nodigen. Op de dag van de première kregen 
ze dan een rondleiding door de gemeente en werd er een 
persconferentie georganiseerd. Ook werd hun een uit-
gebreid diner aangeboden, waardoor menig recensent 
aangeschoten bij de voorstelling zat. red.)

“Veel recensenten van regionale bladen woonden des - 
tijds in Groningen, we gingen dus vaak met zijn allen in  
één auto naar Diever. Op een gegeven moment kwam  
toen het woord ‘panacee’ ter sprake. Niemand van ons  
wist wat dat betekende. We hebben het opgezocht en met  
Jos Visscher – hij werkte voor de Drentse pers – sprak  
ik af dat we dat woord allebei in onze recensie zouden 
gebruiken. Zo geschiedde, en een jaar later konden we  
ons weer niet inhouden: we namen allebei het woord  
‘koplamp’ op in ons verhaal.”

“ In 1988 was het theater in Diever al vaste prik 
voor de landelijke en regionale pers”

 1990 .
 de tijd van
 Wil Rep

ONDER NIEBORG WAAIT EEN NIEUWE WIND

Floris Albrecht  
“Ik ben in 1997 – ik was toen zestien – mee gaan doen bij 
het theater in Diever, ik heb de laatste jaren van Wil Rep dus 
meegemaakt. Zij regisseerde heel erg vanuit je personage, 
ze wilde dat je echt probeerde je personage te worden.  
En ze had veel aandacht voor je tekstbehandeling.”

“Jack Nieborg kijkt meer naar de drijfveren van een  
personage, hij laat je daarvanuit acteren. Daarnaast kijkt 
hij naar het totaalbeeld van een productie, voor hem zijn 
het decor en de mis-en-scène bijvoorbeeld heel belangrijk. 
Als acteur heb je ruimte om te experimenteren onder  
Jack, zijn repetities zijn feestjes. Er wordt hard gewerkt, 
maar er is ook plaats voor lol.
Als regisseur is Jack bij vlagen geniaal. In 2016 speelde 
ik Richard III, een enge creep. Jack maakte in dat stuk een 
scène waarin hij het voor elkaar kreeg het publiek voor 
Richard te laten juichen, daar kreeg ik kippenvel van.  
En Jack kan scènes enorm grappig maken. Net als je 
denkt: ‘nu kan het niet gekker’, komt hij met nog een  
nieuwe grap. Hij is goed in slapstick, hij kan grappen  
opbouwen in kleine stappen.”

DE ACTEURS 
KRIJGEN ZENDERS EN MICROFOONS

Inge Wijers
“Ik speelde als tiener bij het jeugdtoneel in Diever. Toen 
ik in 2011 voor het eerst mee mocht doen bij het grote 
theater had ik een rol waarbij ik veel met mijn rug naar het 
publiek stond. Dat was lastig, want de geluidsversterking 
werd destijds nog geregeld door microfoons aan de  
voorkant van het podium. Ik moest dus heel duidelijk  
spreken, anders konden de mensen in de zaal me totaal 
niet verstaan. Achteraf gezien heb ik er vast goed door 
leren articuleren.”

“Sinds 2013 hebben we gelukkig zendertjes, dat geeft je 
een stuk meer vrijheid om te acteren, maar soms komen er 
ook problemen van. Afgelopen zomer speelde ik Isabella 
in Maat voor Maat, een hele mooie rol. Ik had superveel zin 
in de eerste voorstelling en liep vol vertrouwen het podium 
op om aan mijn tekst te beginnen. Ben ik net een aantal 
regels onderweg, zie ik Jack, de regisseur, vanuit het  
publiek opstaan. ‘Ho maar, Inge,’ schreeuwt-ie. Bleek dat 
mijn microfoon nog uitstond, ik had het niet eens door.  
Nu kan ik er om lachen, maar toen vond ik het echt heel 
erg. Ik ga dat moment nooit vergeten.”

“ Ik moest heel duidelijk spreken, anders  
konden de mensen in de zaal me niet verstaan”

“ Als regisseur is Jack bij vlagen geniaal”

 '00/'10 .
 de tijd van
 Nieborg  2013 .

 de tijd van
 Nieborg

 2000 .
 de tijd van
 Nieborg
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HET PODIUM KOMT CENTRAAL TE STAAN

Janco van Barneveld 
“Ik had net drie producties meegemaakt als decorontwerper 
in Diever toen Jack Nieborg met het idee kwam om het  
podium naar het midden van de zaal te halen. Die verplaat-
sing bracht het publiek fysiek dichter bij de acteurs, dat 
vond hij interessant.” 

“Het podium in het midden van de zaal beperkt mij als  
decorontwerper wel een beetje in mijn werk. Ik kan opeens 
niets meer kwijt achter het podium, en als ik een object 
plaats dat hoger is dan één meter zeventig, kan de helft  
van de zaal de acteurs niet meer zien. Dat betekent niet  
dat ik nu geen hoge dingen meer bouw, maar ik moet wel 
rekening houden met waar ik objecten neerzet. De decors 
die ik nu ontwerp moeten mobiel en transparant zijn.
Alhoewel het niet altijd even makkelijk is, dwingt dit  
podium me wel om in een bepaalde richting te denken.  
Kijk, uiteindelijk is een decor zonder stuk niets, een decor- 
ontwerper moet altijd rekening houden met de visie van  
een regisseur. Het is eigenlijk ook best interessant om 
binnen die beperkingen te werken.”

DIEVER KRIJGT EEN GLOBETHEATER

Berend Vrielink
“In 2015 lieten wij, het bestuur, op het terrein van de ver- 
eniging een verkleinde replica van Shakespeares Globe- 
theater in Londen bouwen. Dat idee stond al jaren op ons 
wensenlijstje, maar het leek onhaalbaar, het was veel te 
duur. Als bestuur hebben we het toch stiekem eens ge-
noemd tijdens een vergadering met de provincie. Tot onze 
grote verbazing legden zij min of meer meteen het geld op 
tafel om het project te realiseren. Een half jaar later was de 
Globe een feit.”

“Ik ben trouwens niet alleen als bestuurslid betrokken 
geweest bij de bouw van de Globe, ik heb er in 2016 ook 
in mogen spelen, zij het in de zeer bescheiden rol van Elfje 
in Midzomernachtsdroom. Dat was een mooie ervaring, de 
Globe is natuurlijk veel knusser dan het openluchttheater. 
De speelvloer is weliswaar beperkt, veel kleiner dan ik 
gewend ben, maar dat maakt het ook een uitdaging. Het is 
geweldig om te zien hoe Jack Nieborg ondanks die beper-
kingen hier toch mooie voorstellingen weet te maken.”

 2014 .
 de tijd van
 Nieborg

 2015 .
 de tijd van
 Nieborg

“ Kijk, uiteindelijk is een decor  
zonder stuk niets”

“ Het idee van een replica van  
Shakespeares Globetheater stond al jaren  
op ons wensenlijstje, maar het leek  
onhaalbaar, het was veel te duur”

HET THEATER VIERT ZIJN 75STE VERJAARDAG 
EN KIJKT VOORUIT

Carice Boelm
“Ik speel bij het jeugdtheater in Diever. Daar leren we niet alleen  
toneelspelen, maar ook om onszelf te ontwikkelen als persoon.  
Er zitten mensen bij van acht tot achttien jaar, en eigenlijk zijn we  
één grote familie. Iedereen is lekker zichzelf. Het is een geweldige  
plek, waar ik de liefde van mijn leven heb gevonden: theater.”

“Daarnaast heb ik al een aantal keer mee mogen doen bij het  
grote toneel, voor het eerst in 2016, toen was ik tien. Ik vind het  
fantastisch om te zien hoe mensen die voor hun hobby toneelspelen  
van elke voorstelling een feest weten te maken, zomaar in het bos.  
En dat er zoveel vrijwilligers zijn die dat mogelijk maken vind ik  
ook geweldig.
Ik hoop dat er over 75 jaar nog steeds zulke bijzondere voor- 
stellingen worden gemaakt, hopelijk mag ik er met een paar mee- 
doen. En ik hoop dat het jeugdtoneel dan nog steeds bestaat,  
zodat kinderen van jongs af aan theater kunnen ontdekken en er,  
net als ik, van gaan houden.”

 2020 .
 theater kijkt
 vooruit

“ Het is een geweldige plek, waar ik de liefde  
van mijn leven heb gevonden: theater. ”

De vriendinnen zitten heerlijk  
uitgebreid te picknicken aan  
een van de tafeltjes voor het  
Shakespearehuis. Ze zijn hier 
alweer in wisselende, maar  
groeiende samenstelling voor de 
vijfde keer. Mariëlle koopt  
de kaartjes via de personeels- 
vereniging van de gemeente  
Zwolle. Daar werken ze overigens 
niet allemaal, de aanhang gaat 
mee als introducé.  

De vriendinnen komen altijd in 
september omdat de personeels-
vereniging een beperkte keus in 
speeldata aanbiedt. Het knette-
rende onweer tijdens King Lear, 
maar vooral de humor, kostuums 
en grime trekt ze aan in Diever. En 
het favoriete stuk van de dames? 
Romeo en Julia, uiteraard!

Trudy Daalhuisen, Linda Kikkert, 
Mariëlle Numan, Minka de Jong, 
Anne Bussink en ‘jongeman’ Claudio 
(Pascal van der Aa)

“ Het favoriete stuk? 
Romeo en Julia,  
uiteraard!”

1
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‘Edward Alleyn’, schilderij van William Bright Morris.

MIJN SHAKESPEARE

1.  Wanneer en waar hebt u voor het  
eerst kennis gemaakt met het werk van  
Shakespeare?

  Ik vermoed op het gymnasium, maar zeker weten doe 
ik het niet. Ik weet nog wel dat ik ooit zo’n goedkope 
uitgave heb gekocht: ‘Complete Works’, je kent ze wel: 
minieme letters, onleesbaar eigenlijk. Kennelijk wilde je 
dat boek toch hebben, ook al las je er zelden in. 

  Mijn belangstelling voor toneel dateert in ieder geval 
uit mijn gymnasiumtijd. Daar deed ik ijverig mee aan 
schoolavonden, in de rol van Pallas Athene, of van 
Antigoné ... van Jean Anouilh.  

2.  In uw jeugd had u aspiraties om aan het 
toneel te gaan. Voor welke rol zou u 
gaan als u in een stuk van Shakespeare 
zou mogen spelen?

  Helaas werd er geen Shakespeare opgevoerd op de 
planken van Gymnasium Camphusianum in Gorinchem, 
maar ik kan me uit die tijd bijvoorbeeld de tekst van de 
heksen uit Macbeth nog goed herinneren. Die heb ik 
zelfs nog eens geborduurd in kruissteek! Waarschijnlijk 
om indruk te maken op een vriendje ... 

  Ik borduurde ook een armbandje voor mijn leraar 
Grieks op wie ik beetje verliefd was.

Mieke 
van der Weij 

In Mijn Shakespeare stellen we een bekende 
Nederlander vijf vragen over zijn/haar 
relatie tot Shakespeare. Deze keer het woord 
aan presentator en interviewer

   Double, double toil and trouble; 
Fire burn, and cauldron bubble. 
Fillet of a fenny snake, 
In the cauldron boil and bake; 
Eye of newt and toe of frog, 
Wool of bat and tongue of dog, 
Adder's fork and blind-worm's sting, 
Lizard's leg and owlet's wing, 
For a charm of powerful trouble, 
Like a hell-broth boil and bubble.

  En dan volgt dat geweldige refrein weer ... 

  Dus als rol lijkt een van die heksen me wel wat. Of Lady 
Macbeth, als het een hoofdrol mag zijn. Zoveel grote 
vrouwenrollen schreef Shakespeare niet. Maar dat je 
als vrouw ook Hamlet kunt spelen, is wel bewezen door  
actrice Abke Haring. Die heeft er in 2014 de Theo d’or 
mee gewonnen. 

  Later heb ik als bijvak Theaterwetenschappen gedaan. 
Daar kregen we les van Erik Vos, die veel stukken  
van Shakespeare heeft geregisseerd. Zijn colleges 
waren gedenkwaardig. Hij bracht het karakter van  
een perso nage – zoals Ariel uit Shakespeares The 
Tempest –  in verband met de tekst. Hoe het precies 
zat weet ik niet meer, maar het heeft zeker indruk 
gemaakt! 

3.  Als u Shakespeare zou kunnen interviewen, 
welke vraag zou u hem dan stellen?

  Dan zou ik hem vragen of hij er ooit over heeft gedacht 
wat er met zijn werk zou gebeuren in de toekomst. 
Verder zou ik hem natuurlijk een en ander laten zien. Ik 
zou hem zeker naar een voorstelling van Tom Lanoye  
sturen (die de Koningsdrama’s van Shakespeares  
heeft bewerkt). Na afloop zou ik hem vragen wat hij 
ervan vond.

4.  Welk stuk van Shakespeare dat u ooit zag 
heeft de meeste indruk op u gemaakt? 

  Dan zou ik zeggen Richard III. Ik zag het stuk voor het 
eerst met Pierre Bokma in de hoofdrol in 1994. Die 
was vilein, listig en kwaadaardig ... Geweldig. Veel later 
zag ik hetzelfde stuk met Gijs Scholten van Aschat in 
de hoofdrol. Die vond ik ook geweldig, maar weer heel 
verschillend. Het zijn beiden zulke prachtige acteurs!

5.  Hebt u weleens een Shakespeare- 
voorstelling in het openluchttheater  
in Diever bezocht?

  Ja, dat was heel leuk. Maar ook erg vol, iedereen zat 
hutjemutje op elkaar. Het was niet erg comfortabel, 
maar je moet er wat voor overhebben. Ik ben natuur-
lijk verwend met mijn schouwburgstoelen ... ha, ha ... 
maar de setting is fantastisch! En er werd echt goed 
gespeeld. Dus dan vergeet je dat ongemak.  

Tekst: Ineke Vlug
Foto:  Max Vandaag

Mieke van der Weij groeide op in  
een protestants onder wijzersgezin.  
Ze studeerde Nederlandse Taal- en 
Letter kunde in Amsterdam. Via een 
studentenbaantje bij het Parool kwam 
ze in de journalistiek terecht. Sinds  
die tijd heeft ze zich, zowel op radio  
als op televisie, ontwikkeld tot een  
van de beste presentatoren en inter-
viewers van Nederland.  
 
Ze is wekelijks onder andere te  
be luisteren in Met het oog op Morgen 
(NOS) en in Nieuwsweekend  
(MAX-ochtendprogramma dat ze 
samen met Peter de Bie presenteert).

Als rol lijkt
een van die heksen
me wel wat.
Of Lady Macbeth,
als het een hoofdrol
mag zijn ...

’’
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GEWAARDEERDE INTERACTIE MET PUBLIEK IN MAAT VOOR MAAT

Alles vanaf het begin 
meebeleven
Met gepaste bescheidenheid liet het Shakespearetheater weten dat er 
in het afgelopen seizoen weer ruim 25.000 bezoekers de weg naar het 
openluchttheater wisten te vinden. Dit keer naar de uitvoering van 
Maat voor Maat, die in een opvallend andere setting gespeeld werd.

TERUGBLIK

https://www.shakespearetheaterdiever.nl/Voorstelling/Maat-voor-Maat


William.

Is het pal in het midden van de zaal liggende toneel al  
bijzonder, het publiek bekijkt het stuk dus van twee kan-
ten, dit keer werd die interactie met het publiek nog 
verder doorgetrokken. Het geduldig op de openings- 
scène wachtende publiek kon namelijk op het toneel zelf 
de spelers met hun voorbereidingen bezig zien. 

Contact
En niet alleen op het toneel, ook waren er spelers  
tussen het publiek zelf te vinden. De drukte voor de 
schminkspiegels, kostuums die aangetrokken werden, 
overleg met medeacteurs, kortom alle bezigheden die  
het publiek nu juist niet ziet waren in al hun eerlijkheid  
te volgen. Na de eerste verwondering bleken de bezoe-
kers, maar ook de spelers, dit zeer te kunnen waarderen. 
Meer contact met het publiek en het gevoel alles vanaf 
het begin mee te mogen maken, waren de meest ge-
hoorde reacties.

Onweer
Een belangrijk deel van de magie van het openlucht- 
theater is het altijd onvoorspelbare weer. Bij voorkeur 
natuurlijk een nachtblauwe sterrenhemel, maar het is 
Nederland, dus een regenbui ligt altijd om de hoek te 
wachten. Toch is de voorstelling maar één keer gestaakt 
omdat het naderende onweer toch wel erg dreigende  
vormen aan begon te nemen en het publiek bijna weg-
dreef door de harde regen.

Stand-by
Ook achter de schermen was het spannend. De alom 
bejubelde Inge Wijers, die de rol van de religieuze zuster 
Isabella speelde, kon namelijk elk moment opgeroepen 
worden voor een ingrijpende medische behandeling.  
Judith Teune (die eerder in 2015 Julia speelde) stond 
voortdurend stand-by om de rol over te nemen, maar dat 
bleek gelukkig niet nodig te zijn.  

20 William.

de Volkskrant
"Vorig jaar was dat de al gerijpte klasse van Dick van Veen als een indruk wekkende koning Lear, dit jaar 
dus Inge Wijers, die in Maat voor Maat de belangrijke rol van Isabella speelt. Ze combineert een fantas-
tische tekst behandeling (waarin ze moeiteloos schakelt van bijdehand naar dee moedig) met een sterke 
fysieke aanwezigheid. Haar vertolking van Isabella is zelfs op dat enorme speelvlak in het Dieverse bos 
meer dan podium vullend. Je moet naar haar luisteren én kijken, ontsnappen is niet mogelijk."

Dagblad van het Noorden
Een lawine van kluchtige situaties verhindert echter niet dat in de slotscène gloedvol recht wordt gedaan 
aan de positie van de vrouw. Want Inge Wijers is een weergaloos mooie, zuivere Isabella. Treffend in 
haar naturel, prachtig van dictie. Frans Planken pakt ditmaal een dubbelrol. Hij is hertog Vincentio, en 
excellent in zijn vermomming als een hypocriete pater die de boel geraffineerd naar zijn hand zet."

Meppeler Courant
Met al die variatie en sfeerwisseling is het tevens een stuk dat regisseur en vertaler Jack Nieborg op 
het lijf is geschreven. Daarnaast laat de voorstelling in Diever zien hoe stapje voor stapje de individuele 
kwaliteiten van diverse acteurs met het jaar meer toenemen. De langetermijnpolitiek waar Diever voor 
heeft gekozen werpt vruchten af."

Foto’s: Koen Timmerman

21
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CLOWNS
‘Waarom worden de clowns in Shakespeares toneelstukken eigenlijk clowns 
genoemd als ze zelden iets grappigs doen?’
Marc Corbier, e-mail

  Het Nederlandse leenwoord ‘clown’ komt uit het Engels, en betekent 
tegenwoordig inderdaad grappenmaker, maar vroeger was een ‘clown’  
een eenvoudig type, een ongepolijste kinkel, een ongeletterde platte-
lander, in tegenstelling tot een ontwikkelde en welopgevoede stede-
ling of hoveling. Denk daarbij aan het middelnederlandse ‘boertig’, 
(van het Franse ‘bourde’), dat precies dezelfde betekenis had. Het 
woord ‘clown’ lijkt in druk helemaal niet zo oud te zijn (even oud 
als Shakespeare zelf), en de betekenis van onbeholpen kinkel, kluns, 
breidde zich al snel uit naar stuntel en grappen maker.  
 Het lijkt erop dat Shakespeares oorspronkelijk komiek, Will Kemp, dit 
type met een ruwe, fysieke humor goed kon uit beelden. De latere  
Robert Armin was subtieler en meer verbaal. Misschien leek hij meer 
op onze moderne cabaretier. Zijn type nar, de jester, of fool, blonk 
vaak uit in verbale humor en zang. Dat vinden we in As You Like It  
(Touchstone), Twelfth Night (Feste), All’s Well That Ends Well 
(Lavatch) en King Lear.

MORAALRIDDER
Geen idee wat de gemiddelde Brit rond 1600 aan ethisch gevoel had, maar  
ik vraag me af of de moraal uit Maat voor Maat wel ’landde’ bij het publiek.  
Wilde Shakespeare een beetje de moraalridder uithangen of diende het stuk 
een dieper doel? Of was hij misschien gewoon uit op (goedkoop) effect?
Paul van Santen, e-mail

  We weten niet goed wat het publiek in Shakespeares tijd uit een stuk 
oppikte aan moraal. Wat wij nu belangrijk achten, kan vroeger heel 
anders zijn geweest. Wij krimpen ineen bij de gedwongen katholieke  
bekering van de jood Shylock. Shakespeares publiek zag dat waar-
schijnlijk als zijn redding, en dus een nobele daad. Wij juichen een 
onafhankelijke jonge vrouw toe, en keuren het temmen van de feeks 
Katharina af; in Shakespeares tijd stond het publiek, mannelijk én 
vrouwelijk, misschien wel goedkeurend te applaudisseren. Maar door  
de eeuwen heen zijn wetten en regels duidelijk geweest: seksueel  
misbruik mag niet. Misschien verschilde de bewijslast of de straf-
maat, maar iedereen zal ontdaan zijn geweest over het lot van  
Isabella. Dat blijkt uit de bron van het verhaal, en ook uit  
Shake speares versie. Alleen blijft het slot, met het aanzoek van de 
hertog, een verrassing. Maar ook daar geldt: in een niet-katholiek 
land, met een jonge aantrekkelijke acteur als hertog, vindt het  
publiek het aanzoek misschien prachtig; maar in een katholiek land, 
met overtuigde nonnen, en een oudere acteur als onaantrekkelijke 
partner reageert een publiek weer heel anders. Dat houdt Shakespeare, 
en alle theater, juist zo leuk.

Stuur uw vraag naar:  
info@shakespearetheaterdiever.nl

Of doe het klassiek 
en schrijf een brief naar:
William Magazine
Hezenes 3
7981 LD  Diever

LETTERS

Hebt u een vraag, opmerking of commentaar 
over een van onze Shakespearevoorstellingen? 
Een team van experts, onder leiding van Hans 
Jansen, heeft de antwoorden waar u naar op 
zoek bent. We horen het graag.

REIZIGER
Hield Shakespeare van reizen? (Kwam hij zo wellicht aan inspiratie?) En zo ja, 
waar ging hij dan graag naar toe?
Hanna Vergeer

  In Upstart Crow, de comedy serie van Ben Elton op de BBC, reist  
Shakespeare veel heen en weer tussen Stratford en Londen, en klaagt 
dan als een moderne treinreiziger over punctualiteit, goedkope aan-
biedingen die hij gemist heeft, vervelende medereizigers, stremmingen 
en uitgevallen postkoetsen. Maar van de werkelijkheid weten we helemaal 
niets. Wat zouden we graag meer willen weten over zijn reizen. Ging 
hij wellicht naar Italië? Bezocht hij de Lage Landen, zoals zijn vriend 
Ben Jonson, die in 1592 waarschijnlijk bij Steenwijk en Coevorden ac-
tief was in de strijd tegen de Spanjaarden? We hebben werkelijk geen 
idee. We weten niet waar Shakespeare was tussen 1585 en 1592. Dat zijn 
de zogenaamde 'lost years'. Verloren, want onbekend. Was hij toen op 
reis? Alle kennis van vreemde landen in zijn werk kan net zo goed uit 
boeken komen. De bronnen die hij gebruikte, maar ook de diverse boeken 
over reizen die er in zijn tijd bestonden, zoals Coryat’s Crudities 
uit 1611, over een reis door Frankrijk, Italië en Duitsland met een 
uitgebreide beschrijving van Venetië. Vermoedelijk reisde Shakespeare 
met zijn toneelgezelschap door Engeland wanneer de Londense theaters 
ge sloten waren vanwege de pest. Ook dat weten we niet zeker. Misschien 
trok hij zich dan juist terug in Stratford om aan zijn stukken te wer-
ken. Zijn reizen vonden plaats in zijn verbeelding.

ONGELOOFLIJK
Als trouw bezoeker van het openluchttheater valt me iedere keer weer op hoe  
ongelooflijk knap de kostuums ontworpen en gemaakt zijn. Je eerste indruk 
is dat het om authentieke kleding uit Shakespeares tijd gaat, maar wanneer je 
langer kijkt blijkt dat juist helemaal niet het geval te zijn en dragen de spelers 
fantasie ontwerpen die naadloos bij het stuk passen. Ik kan daar echt van genieten.
Esther Cornelisse, e-mail

  Hartelijk dank voor uw compliment. Onze kostuumontwerpster Margot  
van der Kamp en haar uitgebreide team van vrijwilligers proberen elke 
keer weer in een andere stijl iets nieuws neer te zetten. Dat kunnen 
authentieke kostuums zijn, zoals bij Richard III, moderne steam-punk, 
zoals bij Romeo en Julia, harde kleuren, zoals in De getemde feeks, of 
juist pasteltinten, zoals bij Maat voor Maat. Samen met regisseur en 
decorontwerper wordt gezocht naar een insteek die anders is, past, maar 
toch ook weer verrast. Daarbij mag zeker sprake zijn van overdrijving: 
ook de achterste rij moet personages snel herkennen.

COMBIKAART
Misschien een praktische tip: waarom zijn er geen combikaarten te koop die 
toegang geven tot zowel de inleiding als de voorstelling? Wellicht ook voor de 
Globe.  Een beetje korting daarbij is zeker niet onwelkom.
Pierre Zwolsman, e-mail

  Voor de inleiding kunt u alleen kaarten kopen in combinatie met  
een toegangskaart. Daarbij inbegrepen is dan ook voor iedereen een  
exemplaar van de William. Maar de inleidingen zijn populair en dus 
snel uitverkocht. Hebt u voor deze zomer al besteld? 

Eerder hebben Seb en Vera al King 
Lear gezien. (‘‘Zielig, want bijna 
iedereen ging dood!’’). Ze hebben 
nu ook de inleiding van Maat voor 
Maat gevolgd, en Seb heeft op de 
weekendschool al veel geleerd 
over theater. 

Vera zit in groep 5, heeft daar ook 
toneelgespeeld, maar had zo’n last 
van plankenkoorts dat ze gillend 
het toneel is afgerend! Voor een 
opdracht op school heeft Seb  
ook toneelgespeeld. Daarnaast 
was hij te zien in een film die het 
filmfestival in Tuschinski heeft 
gehaald.  
 
Ze zijn gek op toneel, maar bijna 
hadden ze Maat voor Maat gemist. 
Gelukkig kwam het verlossende 
nieuws dat er tóch twee kaartjes 
beschikbaar waren.

Seb Doekes (10) en zijn zus Vera (9) 
met ‘de cipier’ (Bert Wijers)

“ Zielig, want bijna  
iedereen ging dood!”
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De jongste van de twee zussen  
uit de regio Apeldoorn, Simone, 
zit tijdelijk in een rolstoel nadat ze 
door haar overenthousiaste hond 
omver is gekegeld. Wat hen er 
geen van beiden van weerhoudt 
om naar Maat voor Maat te komen. 

Het is de tweede keer voor Simone, 
Liseth was al vijf keer eerder in het 
openluchttheater. Beiden hebben 
een uitgesproken voorkeur voor de 
komedies. ‘’Die blijven het langst 
hangen.” De zussen komen niet  
alleen, maar altijd met de hele 
familie. ‘’Minstens een man of 
vijftien.’’ Een reünie waarbij de deel- 
nemers uit alle hoeken van het 
land komen.

Simone en Liseth van Burik 
met ‘de hertog’ (Frans Planken)

“ De komedies blijven  
het langst hangen”

Vrouw Schimmel
Deze bordeelhoudster maakt zich 
in Maat voor Maat ernstig zorgen 
over de nieuwe regels rond de  
huizen van plezier waar nog  
gespreid betaald mag worden. 

Zelf heeft ze zeven echtgenoten 
versleten, dus mevrouw weet wat 
mannen willen. Mistress Overdone, 
de naam die Shakespeare haar 
gaf, beklaagt zich niet alleen over 
het feit dat de bordelen gesloten 
moeten worden (een gemiste kans 
gezien haar motto: “Wie de benen 
spreidt, spreidt gezelligheid”),  
maar dat ze ook regelmatig  
klanten verliest aan de pest, aan  
de economische malaise en  
niet in de laatste plaats aan 
doodstraffen.

Vrouw Schimmel:  
Margaret van de Wetering
Grime: Jolanda Slager
Kostuum: Margot van der Kamp
Fotografie: Koen Timmerman
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 Hans
column.
 Jansen

Ik zat laatst in een bijna lege Stadsschouwburg in Groningen. Toneelschuur 
Producties speelde The Beauty Queen of Leenane van Martin McDonagh in  
regie van Maren E. Bjørseth. Het stuk was goed ontvangen in de pers: vier 
sterren in de NRC en in de Volkskrant, vijf sterren Trouw. Dat wil je toch zien, 
zou je denken. Maar niet, dus. Een heerlijke groep spelers, Keja Klaasje 
Kwestro, Jacqueline Blom, Chris Peters, Krisjan Schellingerhout en Wilco  
Sterken speelden alsof hun leven ervan af hing. Een zwarte komedie die 
scherp gebracht werd in een net niet realistisch decor, dat voldoende herken-
baar was, maar ook weer aangenaam abstract en vervreemdend. Maar het 
publiek bleef weg.
McDonagh schrijft nu zo’n 25 jaar toneelstukken. Net zo lang als Shakespeare. 
Hij heeft echter niet de naam van klassieke grootheden als Shakespeare, 
Ibsen, Tsjechov of Euripides. Juist een jong en bijdetijds publiek zou een 
hedendaags stuk van deze schrijver van The Lieutenant of Inishmore moeten 
willen zien, en anders wel een stuk van de schrijver van Three Billboards Out-
side Ebbing, Missouri, want dat is ook van hem. Film, en zeker Oscarwinnaars, 
zijn immers nog populairder dan toneelstukken.
Film is in veel opzichten de opvolger van het genre theater. De verhalen die 
vroeger alleen met een beroep op de verbeelding op het toneel verteld konden 
worden, worden nu met digitale technieken perfect gepresenteerd. In Henry V 
spreekt Shakespeare zijn publiek toe:
Let us, ciphers to this great accompt,
On your imaginary forces work.
Suppose within the girdle of these walls
Are now confined two mighty monarchies,
Whose high upreared and abutting fronts
The perilous narrow ocean parts asunder:
Piece out our imperfections with your thoughts;
Into a thousand parts divide on man,
And make imaginary puissance;
Think when we talk of horses, that you see them …

Hij vraagt het publiek hun verbeelding te gebruiken en zich voor te stellen  
hoe twee koninkrijken tussen de muren passen, één man er in werkelijkheid 
duizend zijn, en je de paarden ziet waarover wordt gesproken. Film laat ons  
dat alles zien en maakt de grootste fantasie zichtbaar. Legers van Orcs in  
The Lord of the Rings, Tijgers op een bootje in Life of Pi, magie in de Harry  
Potter-films. En zo is Sir Ian McKellan een kat, evenals Dame Judy Dench en 
Idris Elba. De kritiek sabelt de film Cats genadeloos neer: de digitale techniek 
heeft alles te glad gemaakt, te perfect, en laat juist niets meer aan de verbeel-
ding over. Shakespeares teksten werken al helemaal niet in een filmversie.  
Als zichtbaar wordt gemaakt wat juist in de tekst wordt gesuggereerd, wordt 
die combinatie belachelijk. Alleen een sterk bewerkte en vooral ingekorte 
tekst werkt dan.
Nee, dan het theater, waar wij als publiek avond aan avond verwend worden 
door een groep acteurs die hier en nu voor ons spelen en zich in het zweet 
werken. Die inderdaad een beroep doen op onze verbeelding, en waar dat 
samenspel tussen spelers en kijkers vrijwel altijd leidt tot een prachtervaring. 
Gelukkig zit het Shakespearetheater in Diever altijd vol. Het publiek weet ons 
steeds weer te vinden. We zijn daar blij mee, en we zijn er ook een beetje trots 
op. Maar ga ook eens naar andere voorstellingen in een schouwburg bij u in 
de buurt. Toneelschuur Producties verdient beter dan een lege zaal.

Leeg Hans Jansen doceert Engels aan de Rijksuniversiteit Groningen, daarnaast 
geeft hij toneelinleidingen en cursussen Shakespeare. 
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GLOBE THEATRE, ROMA
Misschien haalt de temperatuur ook deze zomer de veertig graden in Diever. 
Maar het kan ook uitbundig regenen. Als u iets meer kans wilt hebben op mooi 
weer of droge kleren kunt u ook naar het Globetheater in Rome gaan. In het 
park bij de Villa Borghese staat een fantastisch theater, waar spetterende voor
stellingen worden gegeven. Vaak in het Italiaans, maar soms ook in het Engels.

www.globetheatreroma.com

ALL IS TRUE
Was de oorspronkelijk titel van 
het stuk dat we kennen als Henry 
VIII. Maar het is ook de titel van 
een film die Kenneth Branagh 
maakte over de laatste jaren van 
Shakespeare, die na de brand in 
zijn Globetheater in 1613 terug
keert naar Stratford, om daar drie 
jaar later te overlijden. Het script is 
van Ben Elton, ook bekend van veel 
komedies en komische thrillers 
en de comedy serie Upstart Crow, 
waarin Shakespeare behoorlijk 
op de hak wordt genomen. Deze 
film is veel serieuzer van toon en 
toont ons Kenneth Branagh als 
Shakespeare, Judi Dench als zijn 
veel oudere vrouw, en Ian McKellen  
als de graaf van Southampton.  

De film is geen meesterwerk,  
maar is met zijn melancholieke 
toon en prachtige beelden aan
genaam en geeft een mooi beeld 
van een man die afscheid neemt 
van zijn carrière en leven.



William.28 29William.

De trouwe bezoeker van Diever of andere Shakespearevoorstellingen in de 
theaters weet het zo langzamerhand wel: Shakespeare schreef blijspelen, 
treurspelen en koningsdrama’s. Anders dan veel andere toneelschrijvers 
onder scheidde hij zich in verschillende genres. Waar bijvoorbeeld Alan 
Ayckbourne primair een schrijver is van komedies, en Euripides van trage
dies, kennen we van Shakespeare, volgens zijn tijdgenoten, die zijn werk ver
zamelden in de eerste druk uit 1623, komedies, historiespelen en tragedies, 
om ze bij hun andere naam te noemen. Drie verschillende genres. Die  
in d eling is misschien wat al te simpel, maar hij is wel handig en best nuttig.

Een lach en een traan  
op bestelling: 

Shakespeare en zijn 
komedies en tragedies

Hans Jansen

Komedies gaan in principe over de liefde, zijn te vergelijken 
met een moderne romcom waarin ‘boy meets girl’, en ein-
digen in een huwelijk. Een Amerikaanse tienerfilm romcom 
als She’s the Man laat Viola zich vermommen als jongen 
(omdat op haar school haar meisjesvoetbalteam wordt  
opgedoekt en ze wil blijven spelen), waarna ze verliefd 
wordt op Duke Orsino, die op zijn beurt verliefd is op Olivia, 
die weer verliefd wordt op de als jongen vermomde Viola. 
Als Viola’s tweelingbroer Sebastian opduikt kan alles toch 
nog goed komen op de Amerikaanse High School Illyria. 
Dat soort verwikkelingen en persoonsverwisselingen, waar-
bij het publiek weet wat de waarheid is, was precies wat 
Shakespeare ook bezighield; bijvoorbeeld in Twelfth Night, 
of Driekoningenavond, waarop She’s the Man direct is geba-
seerd. Ja, de gebeurtenissen zijn grappig en er is een boel 
verwarring die tot een goed einde moet worden gebracht 
alvorens onze held en heldin elkaar in de armen kunnen 
vallen. Ook de taal kenmerkt zich door spitsvondigheden 
en grappenmakerij. Deze komedies zijn altijd populair ge-
weest: zo was de eerste Shakespearevertaling in Nederland 
De Dolle Bruyloft van Abraham Sybant uit 1654, naar The  
Taming of the Shrew (hoewel de naam van Shakespeare 
daar nergens wordt vermeld).

Shakespeares koningsdrama’s of historiespelen hande-
len simpel gezegd over een stukje Engelse geschiedenis, 
voornamelijk uit de veertiende en vijftiende eeuw. Als bron 

wordt voornamelijk een groot geschiedenisboek of kro-
niek gebruikt (Raphael Holinsheds Chronicles of England, 
Scotland, and Ireland, uit 1587), hoewel Shakespeare niet 
aarzelt de waarheid geweld aan te doen omwille van de 
dramaturgie. De periodes waarin een en ander gebeurde 
worden samengeperst, veldslagen worden overgeslagen, 
en hij maakt expliciet wie doodde en waarom, terwijl dat in 
de geschiedenisboeken niet zo duidelijk is. Maar de strek-
king van zijn verhaal blijft trouw aan de geschiedenis. Er 
moet immers op het toneel gebeuren wat er ook ongeveer 
in werkelijkheid is gebeurd. De loop van de geschiedenis 
kan geen geweld worden aangedaan. Omdat de meeste ko-
ningen aan het eind van het stuk sterven, betreft het hier 
bijna altijd eigenlijk treurspelen of tragedies. In de eerste 
losse uitgaven van Richard II, Richard, Duke of York (Henry 
VI part 3) en Richard III worden de stukken ook ‘tragedie’  
genoemd. Een tragedie is volgens de middeleeuwse defini-
tie typisch een stuk over iemand die tot grote hoogten is ge-
stuwd, en daarna een diepe val maakt. Dat geldt zowel voor 
legerleiders Othello, Macbeth en Coriolanus als voor de ko-
ningen van Engeland. Richard II wordt afgezet en vermoord, 
Richard, Duke of York vecht voor de kroon maar sterft in de 
strijd, en Richard III werkt zich via complotten en moorden 
op tot koning, wordt een wrede tiran, en komt uiteindelijk 
aan een welverdiend wreed eind.

Het zal niet verbazen dat die Engelse geschiedenis niet 
hoog scoort in Nederland. Een Engelse koning uit de veer-
tiende of vijftiende eeuw spreekt ons niet zo aan. Eigenlijk 
is het alleen Ivo van Hove met zijn Toneelgroep Amsterdam 
gelukt om afstand te nemen van die specifiek Engelse ver-
halen en de historiespelen als cynische les in de onafwend-
baarheid van de geschiedenis te spelen. In de bewerking 
van Peter van Kraaij en Bart Van den Eynde vatte zijn Kings 
of War de vijf delen Henry V, Henry VI (1, 2 en 3) en Richard 
III  samen tot één voorstelling waarin de ene veldslag en 
dood van een koning onherroepelijk leidde tot een nieuwe 
veldslag en dood van een koning. En de geschiedenis her-
haalde zich. Shakespeare werd ontdaan van alle stofnesten 
en bleek ook voor niet-Engelsen een fascinerend verhaal te 
vertellen.
        
Kijken we naar de eerste tien, elf jaar van Shakespeares 
carrière, dan zien we dat hij eigenlijk alleen die twee gen-
res schrijft. Uitzonderingen zijn de niet-koninklijke tragedies 
Titus Andronicus en Romeo en Julia. We weten heel wei-
nig van de theatercultuur in Londen aan het einde van de 
zestiende eeuw. Maar van de weinige documenten die we 
hebben, zijn die van Philip Henslowe het belangrijkst. Deze 
theatereigenaar, bordeelhouder, geldschieter, woekeraar,  
en wat we nu impresario zouden noemen, liet een grote  
hoeveelheid documenten na, in zekere zin zijn boek- 
houding. Tegenwoordig zijn die zelfs digitaal te raadplegen  
op internet: www.henslowe-alleyn.org.uk/. Henslowe komt  
prominent in beeld in de film Shakespeare in Love, waarin 
hij gespeeld wordt door Geoffrey Rush. Hoewel Henslowe 
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in de overgeleverde documenten nergens expliciet naar 
Shakespeare verwijst, gunt hij ons wel een blik in de schrijf-
cultuur voor de Londense theaters: theatergezelschappen 
gaven toneelschrijvers opdrachten voor stukken, maar toneel-
schrijvers kwamen ook zelf met voorstellen voor stukken, 
die ze tegen betaling wilden uitwerken tot een complete 
tekst. Als we de productie van Shakespeare bekijken, dan 
lijkt het wel of hij een contract had om elk jaar twee stuk-
ken te produceren: een koningsdrama of tragedie en een 
komedie per jaar. De chronologie van zijn stukken is niet he-
lemaal onomstreden, en er zijn wat stille periodes wanneer 
de theaters gesloten zijn vanwege een pestepidemie, maar 
het patroon klopt grofweg wel (zie pag. 30). Tussen 1588 en 
1599 schrijft hij zo’n achttien tot twintig stukken: zeven ko-
medies, negen koningsdrama’s en twee tragedies. Pas dan, 
in 1599, komt er een eind aan de koningsdrama’s. Dat had 
ongetwijfeld te maken met een verbod op het genre. Boven-
dien waren de interessante koningen op. Henry VII was de 
grootvader van de koningin, en Henry VIII haar vader. Over 
hen schrijven was uit den boze. Dat zou de censuur nooit 
goed gevonden hebben. Pas jaren na de dood van Elizabeth 
grijpt Shakespeare samen met zijn medeschrijver John 
Fletcher naar Henry VIII als onderwerp van een toneelstuk.

Shakespeare laat de koningsdrama’s dus in de steek en 
werpt zich vol overtuiging op een nieuw type tragedie. 
Hij grijpt naar de Romeinse en Griekse geschiedenis van  

Plutarchus, en naar verhalenbundels waarin hij Hamlet en 
Othello aantreft. De nieuwe koningen die een diepe val ma-
ken zijn vaak niet minder historisch, maar komen van verder 
weg: Athene, Rome, Alexandrië, Cyprus. Vooral de periode 
1604-1608 is in zijn werk rijk in ellende: wraak, ambitie,  
arrogantie en jaloezie brengen de een na de ander tot een 
wreed einde. De toneelschrijver lijkt een nieuwe fase in te zijn  
gegaan. Hij laat ook de romcom voor wat hij was en werpt 
zich op kwesties rond leven en dood in zijn grote trage-
dies: Hamlet, Othello, King Lear, Timon of Athens, Macbeth,  
Antony and Cleopatra en Coriolanus. Zelfs de schaarse niet- 
tragedies zijn anders dan vroeger geen gewone komedie. 
Probleemstukken als Maat voor Maat en Eind Goed Al Goed 
worden gevolgd door de romances: wilde stukken over rei-
zen, scheidingen en herenigingen. De humor is niet langer 
onverdeeld vrolijk, maar heeft een zwart randje, en ook de 
ellende wordt getemperd: zijn toon wordt warempel mild.

In Shakespeares twee bekendste genres, de komedie en 
tragedie, zien we de twee kanten van de schrijver waarmee 
hij excelleerde: zijn komedies zijn spitsvondig en zitten vol 
taalgrappen en komische situaties, waarin misverstanden 
opgelost moeten worden en geliefden elkaar in de armen 
kunnen vallen. In de tragedies treffen we de filosofische, 
soms zwaarmoedige en cynische kant, als hij het leven 
beschrijft als een moeizame weg vol ellende, met de dood 
als onvermijdelijk doel. Daarbij lijden vooral de komedies 

voor ons aan veroudering. De taal is zo sterk veranderd dat 
grappen, soms vol verwijzingen naar een actualiteit die de 
onze niet is, ondoorgrondelijk worden. Niet zelden bevatten  
wetenschappelijke edities van Shakespeares teksten hal-
ve pagina’s vol noten en uitleg van één enkele grap. Wat in 
zijn eigen tijd meteen begrepen werd is nu ondoorgronde-
lijk voor het publiek, en daarmee dodelijk voor de lezer, en 
dus ook voor de reputatie van de schrijver. In Engelstalige 
landen neemt men vaak de toevlucht tot weglaten, over-
compenseren of vervangen om toch nog iets van de grap 
te behouden. In Nederland kunnen we een eigentijdse ver-
taling gebruiken en het publiek verrassen met verwijzingen 
naar hun eigen wereld, net zoals Shakespeare ooit deed. In 
Diever is vertaler en regisseur Jack Nieborg daar sterk in.

Diever
Het zal geen verrassing zijn dat in dit jubileumjaar 2020  
in Diever geen koningsdrama’s op het repertoire staan, 
maar een komedie en een tragedie. De genres waarin 
Shake speare (en Nieborg) bij uitstek excelleren. Dat de 
combi natie van het sombere en bloederige Macbeth en  
de Comedy of Errors, het kluchtigste stuk van allemaal, tot 
een bijzondere voorstelling zal leiden, staat buiten kijf. 

In beide stukken zullen dezelfde spelers te zien zijn, die  
daarmee voor de uitdaging staan hun komisch en tragisch 
talent te etaleren.
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Het voert te ver om uit te leggen hoe de volgorde in bijgaande lijst is vastgesteld.  
Geleerden zijn het ook niet over alles eens, maar het is duidelijk dat Shakespeare volgens 
het patroon ongeveer twee stukken per jaar afleverde. Onderbrekingen zijn onder meer  
het gevolg van langdurige sluiting van de theaters in verband met een pestepidemie.  
Chronologie volgens New Oxford Shakespeare (2017):

•  The Two Gentlemen of Verona  
(komedie), 1588

•   Titus Andronicus (tragedie), 1589
•  2 Henry VI (koningsdrama), 1590
•  3 Henry VI (koningsdrama), 1590
•  The Taming of the Shrew (komedie), 1591
•  Richard III (koningsdrama), 1592
•  The Comedy of Errors (komedie), 1594
•  Love’s Labour’s Lost (komedie), 1594
•  Richard II (koningsdrama), 1595
•   1 Henry VI (koningsdrama), 1595
•   Romeo and Juliet (tragedie), 1595
•  A Midsummer Night’s Dream  

(komedie), 1596
•  King John (koningsdrama), 1596
•  The Merchant of Venice (komedie), 1596
•  1 Henry IV (koningsdrama), 1597
•   2 Henry IV (koningsdrama), 1598
•  Much Ado About Nothing (komedie), 1598
•  Henry V (koningsdrama), 1599
•  Julius Caesar (tragedie), 1599

•  As You Like It (komedie), 1600
•   The Merry Wives of Windsor  

(komedie), 1600
•  Twelfth Night (komedie), 1601
•  Troilus and Cressida, 1602
•   Hamlet (tragedie), 1602
•  Othello (tragedie), 1604
•  Measure for Measure, 1604
•  All’s Well that Ends Well, 1605
•  King Lear (tragedie), 1605
•  Timon of Athens (tragedie), 1606
•  Macbeth (tragedie), 1606
•  Antony and Cleopatra (tragedie), 1607
•  Pericles (romance), 1608
•  Coriolanus (tragedie), 1608
•  The Winter’s Tale (romance), 1609
•   Cymbeline (romance), 1610
•  The Tempest (romance), 1611
•  All is True – Henry VIII  

(koningsdrama), 1613
•  The Two Noble Kinsmen (romance), 1613

In 75 jaar Shakespeare in Diever is de komedie het populairst gebleken. Tot dit 
jaar (2020) kent het Shakespearetheater in Diever slechts drie regisseurs: huis-
arts en amateur-regisseur Dirk Broekema (van 1946-1979), en professionals  
Wil ter Horst-Rep (van 1979-1999) en Jack Nieborg (sinds 2000). Zij regisseer-
den respectievelijk 32, 21 en tot nu toe 22 stukken (Nieborg regisseerde in  
2006 het tweeluik Hendrik IV deel 1 en 2, en in 2013 een midwintervoorstelling  
van de Midzomernachtsdroom; voorstellingen in het nieuwe Globetheater tel ik 
niet mee). 

Broekema regisseerde in die 32 jaar vijftien verschillende stukken en vertoonde 
een grote voorliefde voor de komedies: 27 keer kon Diever genieten van komische 
verwikkelingen, en slechts vijf keer waagde hij zich aan een tragedie. Misschien 
dat de naoorlogse jaren om vermaak vroegen. De ellende van de bezetting moest 
worden afgeschud, dat kan ook de reden zijn dat oorlog en politiek gekonkel in de 
koningsdrama’s door Broekema in het geheel werden vermeden. 

Wil ter Horst regisseerde Henry IV deel 1, maar dat is de meest komische van 
de koningsdrama’s, met de nadruk op de capriolen van de dikke ridder Sir John 
Falstaff. Maar ook zij prefereerde veruit komedies: negen komedies werden maar 
liefst zestien seizoenen opgevoerd, met daarnaast vier tragedies. 

Alleen Jack Nieborg waagde zich aan drie koningsdrama’s, de twee delen van 
Henry IV en Richard III. Richard III werd oorspronkelijk een tragedie genoemd, en 
ook de tragedies komen bij Nieborg verrassend vaak aan bod. Zes verschillende 
tragedies wisselden tot nu toe de tien komedies en twee romances (Cymbeline  
en Pericles) af. Bij Nieborg dus de minste herhaling en de grootste uitbreiding van 
het repertoire.  

Bas Broekhuizen (fotograaf in  
ruste) en Susanne Gabrieël  
(verpleegkundige) uit Ossenzijl  
zijn voor de eerste keer naar  
Diever gekomen. 

In de Steenwijker Courant stond 
een goede recensie over Maat  
voor Maat, en ondanks het feit  
dat vrienden eerder waren  
weggeregend (ze vonden het toch 
een geweldige ervaring) besloten 
ze om te gaan kijken. 

Bas kan Shakespeare zeer waar-
deren: “Hij was heel knap in het 
combineren van maatschappelijke 
kwesties en menselijk gedrag.”  
Diever is niet hun eerste Shake- 
spearevoorstelling. Lang geleden 
genoten ze van een voorstelling 
met Ton Lutz en Johnny  
Kraaykamp. “Spel op de vier- 
kante centimeter, prachtig.’’

Bas Broekhuizen en Susanne  
Gabrieël met ‘de bedenkelijke hoeren - 
loper’ Schuim (Marco Meijer)

“ Hij was heel knap  
in het combineren van 
maatschappelijke  
kwesties en menselijk 
gedrag”

4
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‘ Fard special 
pour théâtre 
cinéma’  
Onooglijk zien ze er nu uit,  
de gebutste tubes grime (Yamilé, 
Paris) en krijtpijpjes (Leichn,  
London), maar erachter gaat  
een mooi verhaal schuil. Het zijn 
namelijk de grimeattributen waar-
mee Dr. Broekema eigenhandig 
zijn spelers in de spreekkamer 
schminkte, waarna hij hen op de 
fiets naar het theater stuurde.  
 
Dochter Martje Dijkstra-Broekema: 
“Zelf mochten we ons daar  
absoluut niet mee schminken  
of opmaken, want ‘schilderijen 
moeten hangen’ werd ons duidelijk 
voorgehouden. Ik weet dat mijn 
vader de ‘kleurkrijtjes’ tot de laat-
ste snipper op maakte.  
Maar voor het Openluchtspel  
werd wél nieuw spul gekocht  
(alles voor de club, ofwel het 
theater). Het toneel stond dan  
ook op de eerste plaats in ons 
huis. Ook voor de winterstukken 
werden de spelers, dacht ik, in de 
spreekkamer geschminkt. Maar 
dat weet ik niet meer honderd 
procent zeker, het kan ook dat  
dat bij Figeland (dorpscafé)  
achter de coulissen gebeurde.  
Met Sinterklaas werden wij bij 
uitzondering met spul uit dat kistje 
als Sint en Piet geschminkt om 
‘Sinterklaas te lopen’. We kregen 
dan een cadeautje mee in de zak 
om bij een ziek kind te brengen.” 
 
 
 
Yamilé Paris, fard special pour  
théatre cinéma.
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Het gaat goed met het Shakespeare-
theater in Diever. Het lukt ons aardig 
om samen producties te maken waar 
we met zijn allen trots op kunnen zijn. 
En waar we stuk voor stuk, voor of 
achter de schermen, een belangrijke 
bijdrage aan kunnen leveren. Dat laat-
ste is essentieel. Een eigen bijdrage 
leveren is namelijk een voorwaarde 
om oprecht trots te kunnen zijn. Trots 
vind ik een lastig begrip. Soms wringt 
het als je hoort vertellen waar iemand 
trots op is. Je ziet namelijk ook heel 
veel valse trots om je heen. Een  
trainer die trots is op de prestatie van 
de spelers, een juf op de leerlingen  
of een regisseur op de spelers.  
Maar trots zijn op de prestatie van 
een ander is niet altijd zuivere trots. 
Bij echte trots moet er altijd aantoon-
baar voldoende inbreng van jezelf 
bij zitten. En daarbij mag je geen 
genoegen nemen met weinig inbreng. 
Je kunt trots zijn op je zelfgebakken 
taart – maar niet op die van een 
ander omdat jij de oven hebt aange-
zet. Trots zijn op je kinderen kan ook. 
En trots zijn op jezelf is natuurlijk 
ook geweldig. Dat is misschien wel 
het allermooiste wat er is. Wat moet 
het heerlijk zijn om in plaats van 
schaamte te voelen, trots te kunnen 
zijn op iets van jezelf waarvan iemand 
anders zegt dat het niet goed is. 
Door te zeggen dat je trots bent op 
prestaties van anderen kun je jezelf 
ook lekker op de schouder kloppen. 
Dan krijg je valse trots. De Dikke van 
Dale zegt over trots: vervuldheid van 
en het doen blijken van het (al of niet 
gerechtvaardigde) gevoel dat men 
meer is dan anderen. Maar pas op. 
Onbescheiden trots wordt gemakke-
lijk arrogantie. 
Ik wens dat alle medewerkers van ons 
theater trots kunnen zijn op waar ze 
aan meegewerkt hebben. Met dank 
ook aan iedereen die er niet meer bij 
kan zijn. 

Trotsschaamte
Regisseur Jack Nieborg is artistiek 
leider van het Shakespearetheater 
Diever. Daarnaast vertaalt en bewerkt 
hij ieder jaar een stuk van Shakespeare.



Zeg ‘Diever', en een niet onaanzienlijk percentage mensen zal daar direct ‘Shakespeare!’ aan toevoegen. 
Want Diever mag prachtig aan de rand van het Drents-Friese Wold liggen, het oude kerkje mag  
pittoresk en de sfeer gemoedelijk zijn, landelijke bekendheid geniet dit Drentse dorp toch vooral  
dankzij de Shakespearespelen.

Maar hoe leuk is het om hier te wonen en welke invloed heeft het theater daarop? We vroegen het  
aan de experts: de  dorpelingen zelf. Met als resultaat tien keer een andere kijk op Diever.

Henk Willems (74) en Wieneke de Vries (52) 
Horecaondernemers

In Diever sinds
We hebben net ons jubileumfeest achter de rug omdat we 
25 jaar met ons café-restaurant in Diever actief zijn.

Shakespeare
We zijn zeer betrokken bij de toneelvereniging Diever. 
Tijdens de voorstellingen verzorgen wij de horeca voor de 
bezoekers. Elk jaar gaan we zelf in ieder geval één keer 
naar de voorstelling.  Elke avond is het weer positief om 
te zien hoe iedereen zich inzet: spelers en zeker ook alle 
medewerkers achter de schermen. In de keuken van het 

Shakespearehuis is de samenwerking prima, gezellig en 
efficiënt. Dat moet ook wel met duizend bezoekers en  
zo’n tachtig medewerkers per avond.

Wat mij opvalt
Shakespeare is belangrijk voor het dorp. Heel belangrijk 
dat er een goede samenwerking is tussen de onderne-
mers en de vereniging, we moeten het samen doen.  
Jammer dat er een kloof is tussen een deel van het dorp 
en ‘wat ze daar in de bos doen’. Wellicht dat het jeugd- 
theater daar een kentering in kan brengen.

Leven in een 
Shakespearedorp,
hoe leuk is dat?

Aart Biewenga (45) 
Huisarts in Diever

In Diever sinds
Ik ben hier nu ongeveer twaalf jaar huisarts. Oorspron- 
kelijk kom ik uit de provincie Utrecht.

Shakespeare
Hier in Diever heb ik ontdekt dat Shakespeare ‘leuk’  
kan zijn. Niet zwaar, echt een eyeopener. Het is ook leuk 
om in het theater het verschil te zien tussen de vaste 
bezoekers en de mensen die voor het eerst komen. 
Tassen vol eten en drinken, kussentjes, regenkleding  
of juist helemaal niks. In de praktijk zelf merken we  
er niet zoveel van. We worden sporadisch gebeld,  
maar de EHBO in het theater is prima geregeld, er is nu 
zelfs een apart kamertje om even te kunnen liggen. 

Als het even kan ga ik ieder jaar naar een voorstelling.

Wat mij opvalt
De mooie balans tussen professionaliteit en laag- 
drempeligheid. Ik zou best mee willen doen! Daar heb  
ik nu geen tijd voor, maar misschien later.

Ina Lubbers (63)
Manufacturierster

In Diever sinds
Ik ben geboren in Geeuwenbrug, mijn opoe en omoe  
woonden in Diever. In 1978 ben ik met de winkel hier 
begonnen.

Shakespeare
Vrijwel elk jaar ga ik naar een voorstelling, heerlijk zo in 
de buitenlucht. Jarenlang waren we met een kleine kiosk 
ook zelf aanwezig. Het begon met een uitklaptafel bij de 
ingang met bekers, kaarsen, T-shirts, tasjes, zeepjes en 
andere souvenirs. Ik herinner me nog goed dat koningin 
Beatrix op bezoek was, ik heb haar nog een tasje mogen 
aanbieden. 

Bij de voorstellingen van Timon van Athene in 2014 heb 
ik in samenwerking met de kostuumgroep gezorgd voor 
alle kostuums, voor ieder op maat gemaakt. Heel bijzon-
der vond ik dat.

Wat mij opvalt
Beetje jammer dat veel dorpelingen er niet echt warm 
voor lopen, want alles is prima geregeld en zelf ga ik met 
plezier naar de voorstelling. Heerlijk echt een avondje uit. 

LEVEN IN EEN SHAKESPEAREDORP
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Henk ten Hoor (79)
Koopman

In Diever sinds
Ik woon in Diever sinds 1970. Begonnen met een kleine 
kruidenierswinkel en na zeven jaar overgestapt naar de 
Ten Hoor kledingzaken.

Shakespeare
Ik heb altijd de voorstellingen bezocht en dat doe ik nog 
steeds. Begin jaren 80 ben ik mee geweest (als sponsor) 
naar Stratford. Burgermeester Overweg woonde toen 
naast ons en ontving samen met het toenmalige bestuur 
een Engelse delegatie uit Stratford-upon-Avon. Een grote 
groep Nederlandse spelers en medewerkers is daarna 
naar Stratford gegaan. Was een heel leuke ervaring. 

Het is allemaal professioneler geworden en dat is  
prima! Alles is goed geregeld, ook de service en ontvangst 
(parkeerwachters, gastheer/-vrouwen en EHBO’ers die 
mensen uit de rij halen wanneer ze moeilijker kunnen 
staan). Ook het toneel in het midden vind ik  een goede 
vondst.

Wat mij opvalt
Geen kritiek, maar wel een tip; wees zuinig  op (oud)- 
medewerkers. Overigens ben ik nog nooit in de Globe 
geweest, maar ik ga er zeker een keer heen!

Joop Kamp (63)
AGF-specialist (aardappelen, groente, fruit)

In Diever sinds
Ik ben in Dwingeloo geboren, maar op mijn tweede naar 
Diever verhuisd. Met zestien jaar ben ik bij mijn vader in 
dit bedrijf gekomen.

Shakespeare
Het is leuk voor het dorp, veel bezoekers en ook goed 
voor de omzet, vooral voor de restaurants. Diever staat er 
goed mee op de kaart. Daar heb ik alle waardering voor. 
Persoonlijk heb ik er helemaal niks mee. Ik ben er nooit 
geweest en het lijkt me een hele zit. Mijn vader heeft ooit 
wél meegespeeld, en in het verleden ben ook ik gevraagd 
door dokter Broekema. Maar toen ging dat niet omdat ik 
lid was van de vrijwillige brandweer van Diever.

Wat mij opvalt
Het is duidelijk te zien wanneer er een voorstelling is.  
Je pikt de bezoekers er zo uit. Soms een beetje bekakt en 
veel dikke auto’s in het dorp! 

LEVEN IN EEN SHAKESPEAREDORP

Jark Otten (73)
Rustend agrariër 

In Diever sinds
Ik woon in Diever sinds 1946. 

Shakespeare
Met Shakespeare heb ik helemaal 
niks. Het gaat altijd over hetzelfde.

In de jaren zestig ben ik er één keer 
geweest, toen ben ik in de pauze 
weggegaan. Mijn vrouw gaat wel 
regelmatig met familie en vrienden! 
Het is heel goed voor de middenstand, 
maar het zorgt ook veel voor drukte 
en trammelant.

 In de zomer kom ik wel een aantal 
malen in het theater omdat er dan 
kerkdiensten zijn. Ik zie dus ook  
het decor elk jaar en vind de nieuwe  
opzet helemaal niks. De oude indeling 
met het toneel in het bos en zand 
vond ik veel mooier.

Wat mij opvalt
Goed voor de middenstand. De ge-
meente doet veel voor het theater, 
maar niet voor de inwoners van 
Diever. Wel een nieuw parkeerterrein, 
maar het onderhoud aan de wegen 
laat op zich wachten. Dat mag beter 
verdeeld worden.

‘‘ Mijn vrouw  
gaat regelmatig 
met familie  
en vrienden!’’
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Joop Rutgers-Feenstra (99)
Weduwe van dominee Theo Rutgers

In Diever sinds
In oktober 1946 zijn we in Diever komen wonen. Theo 
werd hier dominee van de Nederlands Hervormde kerk.

Shakespeare
In 1949 speelde Theo mee in Peer Gynt. In 1950 heeft  
hij Hamlet gespeeld en later meegedaan met enkele 
winterstukken. Zelf heb ik altijd veel gezongen, in een 
Bachkoor en ook bij Shakespearevoorstellingen. In de 
beginjaren was er nog geen gebouw bij het theater. We 
verkleedden ons thuis (de kostuums werden gehuurd)  
en dan gingen we op de fiets naar dokter Broekema.  
Vandaar met zijn allen naar het theater. Je kon niet 
schuilen voor de regen en er waren ook geen toiletten.  
Ik ben jarenlang actief geweest in de kostuumgroep.  
Ik kan het nu niet meer, maar tot op hoge leeftijd ging ik 
even langs om samen koffie te drinken en bij te praten. 
Daarbij bezochten we natuurlijk de voorstellingen.  
Ik hoop dat ik nog een keer naar een voorstelling in  
de Globe kan gaan.

Wat mij opvalt
Vroeger was het allemaal wat kleiner en intiemer, met 
alleen mensen uit het dorp. Tegenwoordig is het veel 
professioneler en komen de spelers en medewerkers ook 
van buiten Diever. Maar nog steeds heel boeiend.

August van Vilsteren (49)
Brood- en banketbakker

In Diever sinds
Ik kom uit Appelscha en ben in 2001 begonnen in de  
bakkerij in Diever

Shakespeare
Ik ben er één keer geweest en vond het een erg lange zit. 
Het is wel heel goed voor het dorp en ik hoor daar veel 
positieve geluiden over, de meeste bezoekers zijn heel 
enthousiast. Voor mij persoonlijk zijn de avondvoorstel- 
lingen niet handig, want ik begin al vroeg in de ochtend  
in de bakkerij. De zaterdagavond zou kunnen, maar dan 
heb ik meestal geen puf meer. Voor mij te laat, en daarbij 
is het ook vaak lang van tevoren uitverkocht!

Wat mij opvalt
Gewoon zo doorgaan! Het is goed voor het dorp en ik 
ondervind geen hinder van de vele bezoekers. Integendeel, 
juist meer aanloop en extra klanten in de bakkerij.

LEVEN IN EEN SHAKESPEAREDORP

In Diever sinds
Klaas: ik ben in Diever (Wapse) geboren, in dit huis in 
Wapse. Dokter Broekema kwam op de motor om de  
bevalling bij te staan. Hennie is in Borger geboren.  
In 1994 zijn we met dit bedrijf begonnen.

Shakespeare
Hennie gaat elk jaar en vindt het heel leuk. Ik ben één 
keer geweest, maar ik ben niet van toneelstukken en 
films. In het verleden heb ik regelmatig grote klussen 
voor het theater gedaan, onder meer het lassen van een 
circuskar en andere decorstukken. Nog steeds komen 
medewerkers van het theater bij ons voor kleine klussen, 
maar het decor wordt tegenwoordig grotendeels elders 
gemaakt.

Wij hebben de certificering voor veilig las- en constructie-
werk. Dus we hebben het theater best wat te bieden!  
Hier in Wapse (even buiten de kern van Diever) merk je 
trouwens niets van de drukte rondom de voorstellingen.

Wat ons opvalt
Een aantal dingen is beter geregeld, zoals bijvoorbeeld 
het parkeren en de opvang van bezoekers. Maar jammer 
dat er steeds meer werk uit Diever weggehaald is. Hierbij 
spreek ik niet zozeer voor onszelf, maar het  zou fijn zijn 
om de plaatselijke ondernemers daar meer bij te betrekken.
 
Een goede ontwikkeling is de groei van het jeugdtoneel; 
zo wordt de jeugd van hier bij alles betrokken en blijft het 
een Dievers gebeuren.  

Klaas Scholten (54) en Hennie Scholten (50)
Landbouwmechanisatie-constructie en tuin- en parkmachines

‘‘ Een goede ontwikkeling  
is de groei van het  
jeugdtheater’’

William.40 41William.



Marjan Ike (57)
Recreatieondernemer

In Diever sinds
Ik ben in Diever geboren. Mijn ouders hadden een  
schoenenwinkel en mijn vader is in 1993 met deze  
camping begonnen. Mijn man Hans heb ik in Wittelte 
leren kennen. De camping ligt naast het Shakespeare- 
theater. Vroeger was het één terrein. Begin jaren tachtig 
werd de grond verdeeld tussen het theater, de scouting  
en de camping.

Shakespeare
We bekijken onze buren nu vanuit een positief oog- 
punt: ‘naast het theater kamperen is leuk’. Eerder  
waren we wel eens bang dat de gasten last hadden van 
de geluiden van het theater. Naast de voorstellingen  
heb je natuurlijk ook de repetities een paar avonden  
per week. We waarschuwen de gasten daarvoor, en bij  

de try-outs krijgen we vrijkaarten voor wie wil. Onze 
gasten klagen overigens zelden over het theater en de 
meesten vinden het heel leuk, zeer positief dus. 

Meerdere medewerkers van Shakespeare verblijven  
elke zomer een periode in onze huisjes. Wij gaan zelf  
ook elk jaar met veel plezier naar de voorstelling en  
in het verleden heb ik nog een paar keer meegedaan  
als figurant. De meisjes die op ballet zaten werden  
namelijk door dokter Broekema gevraagd, meestal als 
elfje of zo.

Wat mij opvalt
Regelmatig krijgen wij van onze gasten vragen over de 
geschiedenis van het theater, misschien goed om daar 
meer info over beschikbaar te stellen?  

‘‘ Kamperen  
naast het  
theater  
is leuk!’’

Het jeugdtheater ontwikkelt 
mee met het grote toneel
 
Het jeugdtheater is heel belangrijk voor het ‘grote’ theater. Het zorgt voor  
nieuwe spelers bij het theater, houdt het ledenbestand jong en draagt bij aan 
de ontwikkeling van de kinderen. Vandaar ook dat in Diever al in 1974 werd  
besloten om een eigen jeugdopleiding te starten. In het begin werden de  
lessen nog gegeven door gedreven, enthousiaste leden, maar tegenwoordig 
door twee theaterdocenten. Komende zomer worden vijf rollen gespeeld door 
oud-jeugdtoneelspelers. 

De leeftijd van de leerlingen varieert van zeven tot achttien jaar. De jongsten  
starten in een spelgroep, waar ze spelenderwijs leren om bijvoorbeeld emo-
ties uit te beelden. De productiegroep, jongeren vanaf vijftien jaar, verzorgt elk  
jaar een complete voorstelling. Dat het jeugdtheater in een behoefte voorziet 
blijkt wel uit het feit dat er nu ongeveer 65 leerlingen zijn die uit de hele regio 
afkomstig zijn. 

Albertus is de leider van caravan-
club “De Dissel”. De club bestaat 
uit zo’n vierhonderd enthousiaste 
leden uit heel Nederland.

Een deel van de club is nu op  
vakantie in Drenthe, en Albertus  
regelt dan de uitjes: Maat voor 
Maat is er daar een van. Met als  
resultaat dat maar liefst dertig 
leden de voorstelling bijwonen.  
“Ik heb ze laten weten kussens, 
plaids en drinken mee te nemen!” 

Zelf kent Albertus het openlucht-
theater allang, want hij woont al 
ruim 26 jaar in Dwingeloo.

Albertus Hermelink, Jack Hendriks
en Alie Ruinemans met ‘de een- 
voudige politieagent’ Elleboog  
(Gosse Eefting)

“ Ik heb ze laten weten  
kussens, plaids en  
drinken mee te nemen!”
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