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Shakespeare putte graag en veelvuldig inspiratie uit andere schrijvers. Ook was  
hij niet altijd even zorgvuldig met zijn plots, waardoor de verbaasde, ook soms  
verwarde toeschouwer de draad even kon kwijtraken. Hans Jansen kijkt naar oor
zaak en gevolg.

We mogen weer en dat enthousiasme is ook terug te vinden in deze  (alweer 
de zeventiende!) editie van de William. In dit nummer veel aandacht voor de 
bijzondere jubileumdubbelvoorstelling, een blik achter de schermen van de 
livestream en het antwoord op de vraag of Shakespeare eigenlijk wel alles 
zelf bedacht heeft. Spoileralert: nee, dat heeft die niet!

“LANG LEVE 
SHAKESPEARE”
Iedereen kent Noraly Beyer als 
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nieuwslezer bij de publieke om
roepen.

Zij heeft een lange geschie de
nis met Shakespeare, speelde 
zelfs in Midzomernachtsdroom 
en werd in Diever gespot. Kort
om, Noraly houdt van Shake  
s peare. 26
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voorwerp op het onbetwiste hoogtepunt, en is ook aan
wezig aan het slot. Maar toch. Niemand schrijft ooit over 
de acteur die Antonio gestalte geeft. Alle aandacht gaat 
naar de heldin Portia en bovenal naar de bankier en woeke
raar Shylock. En Shylock is vrijwel de enige over wie altijd  
wordt geschreven. Want de Koopman is het toneelstuk van 
Shylock. In bijna alle producties is Shylock de rol voor de 
grootste acteur. In Engeland zien we namen als Laurence 
Olivier, Patrick Stewart, Anthony Sher. In Nederland Peter 
Tuinman, Hans Croiset, Pierre Bokma en lang geleden, aan 
het begin van de twintigste eeuw, Louis Bouwmeester.

In het stuk heeft een jongeman, Bassanio, geld nodig om 
indruk te maken op een rijke vrouw, Portia. Daarom wil hij 
geld lenen van zijn vriend Antonio, de rijke koopman uit de 
titel. Maar Antonio heeft even geen contant geld omdat 
hij alles heeft geïnvesteerd in handelsschepen op zee, en 
leent het op zijn beurt van de joodse geldschieter Shylock. 
Bassanio wint de hand van Portia, maar als zijn schepen 
vergaan, kan Antonio Shylock niet terugbetalen, en die eist 
voor de rechtbank zijn onderpand terug: een pond vlees van 
Antonio. Als Portia in haar vermomming als de jonge advo
caat Balthazar de rechtbank betreedt, vraagt ze: “Wie is hier 
de koopman, en wie de Jood?” een vraag die vrijwel altijd 

tot groot gelach leidt, omdat er geen productie is waarin het 
onderscheid niet overduidelijk is. Portia lost het dilemma 
waarvoor men in de rechtszaal staat op. En in het voorbij
gaan test ze ook nog de trouw van haar nieuwe echtgenoot.

Bij alle besprekingen van de producties en de rol van Shylock  
overheerst de vraag in hoeverre er sprake is van antisemi
tisme. Nu lijkt die gevoeligheid met name na de gruwelen 
van de Tweede Wereldoorlog tot stand te zijn gekomen. 
Daarvoor speelde men het stuk vrijwel zonder veel dis
cussie. Die discussie ging dan vooral over de juridische  
aspecten. Lange tijd werd het stuk gespeeld in aangepaste  
vorm, zonder de slotakte, waarin Portia Bassanio op de 
proef stelt en alles goed komt, zoals het een komedie be
taamt. Maar dat gebeurt na de rechtszaak tegen Antonio 
en het verlies van Shylock. En daar lag voor iedereen het 
hoogtepunt van het stuk. Dat laatste bedrijf kwam over als 
een overbodige flauwiteit.

Het is nu niet mijn bedoeling over antisemitisme in het 
werk van Shakespeare te schrijven. Daarover hebben an
deren al meer gezegd, zoals James Shapiro in zijn boek 
Shakespeare and the Jews. Oorspronkelijk schreef Shapiro  
in zijn boek (1996) over antisemitisme in Engeland en  

Komende zomer speelt het Shakespearetheater Diever De Koopman van Venetië. Een stuk dat al jarenlang  
controversieel is vanwege vermeend antisemitisme. De kwestie van het antisemitisme en de veranderende 
houding in de maatschappij na de gruwelen van de holocaust hebben geleid tot veranderingen in de manier 
waarop Shylock de Jood werd geportretteerd.

Wie is hier de Koopman 
en wie de Jood?
Hans Jansen

SHYLOCK IN NEDERLAND

In de kostelijke speelfilm Shakespeare in Love, met een 
scenario van Tom Stoppard en Marc Norman, schrijft  
William Shakespeare een nieuw toneelstuk: Romeo en Julia  
(nou ja, Romeo and Ethel the Pirates’ Daughter; hij is nog 
aan het schaven). Hij probeert de sterspeler, de historische 
Ned Alleyn, te overtuigen mee te doen als Mercutio, maar 
de ijdele Alleyn wil natuurlijk de hoofdrol. Met minder neemt 

hij geen genoegen. Maar de rol van Romeo is al vergeven, 
en dus maakt Shakespeare hem wijs dat het stuk Mercutio 
heet. Alleyn stemt in en is stomverbaasd dat de titelheld 
nog voor de pauze sterft. Je kunt je voorstellen dat zo’n 
scenario werkelijkheid was bij De Koopman van Venetië. 
De koopman uit de titel, Antonio, staat enerzijds centraal 
in het stuk: hij spreekt de openingswoorden, is het lijdend 
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gelukszoeker, Lorenzo, met medeneming van Shylocks 
geldkist! Zo schetst Shakespeare een man die alles ver
liest wat hem dierbaar is. En tot overmaat van ramp lijkt 
het erop dat Jessica de ring die Shylock van zijn vrouw 
had gekregen ook nog heeft verpatst. Voor een aapje! Zijn  
situatie gaat van kwaad tot erger. En als Antonio vertelt 
dat hij zijn lening niet kan terugbetalen, knapt er iets. Dan 
wil Shylock nog maar één ding: zijn pond vlees. Hij heeft 
niets meer te verliezen, en niets om voor te leven. Dan is 
hij niet meer voor rede vatbaar en draait door.

Tenminste, dat is een mogelijke interpretatie. Een acteur 
of regisseur die hiervoor kiest, maakt van Shylock een 
man voor wie het publiek in eerste instantie begrip kan 
op brengen. We snappen zijn verlies en zijn gevoelens im  
mers heel goed. Maar als hij radicaliseert en helemaal door
draait, moet hij bestraft worden. En aldus geschiedt. Dan is 
er ook geen plek voor antisemitisme of wat dan ook.

Maar een andere manier om Shylock te spelen is wel de
gelijk de antisemitische. Laat alle stereotypen los op de 
Joodse bankier en geldschieter. Zet hem een keppeltje op; 
geef hem pijpenkrullen en een lange zwarte jas. Laat hem 
wanstaltig en monsterlijk zijn in zijn eisen tegenover de 

christen, zonder al te veel aandacht voor die persoonlijke 
motieven. En dan krijgt het stuk een heel andere lading.

Nederlandse Shylocks
Het is interessant om te kijken naar de interpretatie van 
Louis Bouwmeester, die aan het begin van de twintigste 
eeuw Shylock zo’n 2000 keer speelde (ook meestal zonder 
die slotakte). Er bestaan wat fragmentarische geluids en 
beeldopnames van zijn Shylock, waarin we Bouwmeester 
kunnen horen en zien.

Hoewel wij ons nu verbazen over deze interpretatie, werd 
die destijds heel anders gezien. In Een theatergeschie
denis der Nederlanden is te lezen hoe Bouwmeesters 
Shylock werd ontvangen door Taco H. de Beer: “de ge
heele uitdrukking van zijn wezen is zoo diep ellendig, 
dat de heftigste 'Judenfresser' partij zou moeten kiezen  
tegen ’t onrechtvaardig hof van Venetië, dat hem niet eens 
vergunt zijn eigen geld terug te nemen, alleen … omdat hij 
een jood is! Dit is ongetwijfeld de schoonste triomf ooit 
door den heer L. Bouwmeester behaald. Hij ontvange onze 
warme hulde en onzen innigen dank.” Al komt Bouwmees
ter op ons nu over als een karikatuur, zijn Shylock oogstte 
lof voor zijn menselijkheid en hij verdiende sympathie.

Shylock na de oorlog
In Nederland is het stuk verrassend populair gebleven, 
ook na de trauma’s van de Tweede Wereldoorlog. De  
online theatercollectie van het Allard Pierson van de  
Universiteit van Amsterdam toont zeer veel producties, met 
name uit de jaren vijftig en zestig. Ik beperk me hier tot een 
paar recentere.

In Diever was het stuk in de beginjaren van het Shakespeare
theater populair: in 1960 en 1972 werd het gespeeld met 
Dirk van Laar in de rol van Shylock; Shylock leek in die jaren 
niet alleen op Bouwmeesters Shylock, maar ook sterk op 
Alec Guinness als de Joodse heler, woekeraar en schurk 
Fagin uit Dickens Oliver Twist (1948).

Bij het professionele theater komt er ongeveer iedere tien 
jaar wel een toonaangevende productie van de Koopman. 
Peter Tuinman was in 1982 een verrassende Shylock bij  
het RO Theater. Hij onderscheidde zich in eerste instantie in 
niets van zijn medespelers, tot hij “door die anderen wordt  
geïsoleerd. Pas dan zet hij een keppeltje op en gaat hij  
zich gedragen volgens de stereo tiepen die het denken over 
joden in een christelijke wereld bepalen.” (Ruud Gortzak, de 
Volkskrant, 4 oktober 1982).

Europa ten tijde van Shakespeare. Hij pleitte ervoor het 
stuk toch niet te censureren maar vooral uit te voeren, 
omdat het veel kon onthullen over antisemitisme en voor
oordelen in de maatschappij nu. Maar sindsdien zag ook 
hij fascinerende producties waarin dat Joodse aspect 
zonder werkelijk antisemitisch probleem werd geschetst, 
of waar het niet problematisch bleek. Hij beschrijft in de 
her uitgave van het boek uit 2016 een productie in Israël 
waarin Shylock bijvoorbeeld radicaliseerde tot extremist, 
en de afkeer die de anderen voor hem voelen door het  
publiek goed begrepen werd. Geen antisemitisme dus, 
maar antiextremisme. En daar zit ook wel iets in. Shake
speare gaf zijn Shylock immers wat extra motieven voor 
zijn extreme gedrag.

Ja, koopman Antonio is een antisemiet en heeft Shylock 
bespuwd op de Rialto in Venetië. Dat maakt hem niet 
sympathiek. Maar Shylock kan best wel tegen een stoot
je. En hij beledigt hem rustig terug: “Ik zal wel zaken met 
je doen, maar ik ga niet met je eten.” Shylocks geeste  
lijk evenwicht wordt pas verstoord als hij tegenslag na  
tegenslag te verwerken krijgt: Zijn vrouw Leah is dood. 
Lancelot Gobbo, zijn knecht, loopt bij hem weg, en zijn 
dochter Jessica gaat ervandoor met de een of andere 
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Dagblad van het Noorden zag in hem een doetje en huile
balk eerste klasse. En dat zinde hem niet. Hij zag liever de 
vileine zakenman.

In 2002 speelt Toneelgroep Amsterdam De Koopman  
in een regie van Ola Mafaalani. In deze productie is  
Shylock (gespeeld door Wim Willaert) geen Jood. Dat as
pect speelt helemaal geen rol. Hij is “gewoon een woeke
raar en eerder komisch in zijn halsstarrige vasthoudend
heid dan gevaarlijk” (Peter van Strien, Dagblad van het 
Noorden). Voor een nieuw publiek zal dit niets uitmaken. 
Voor iedereen die het stuk kent, is juist het uitwissen van 
het Joodzijn van Shylock een controversieel, en mis
schien zelfs antisemitisch standpunt.

Pierre Bokma speelde Shylock in 2008 bij de Theater
compagnie van Theu Boermans. In de Volkskrant vond 
Karin Veraart Bokma’s Shylock “uiterst ontroerend op het 
moment van zijn ultieme vernedering wanneer hij wordt 
gedwongen zich tot het Christendom te bekeren.” Ze komt 
superlatieven tekort om deze Shylock te prijzen. Zoals  
ook Peter van Strien in het Dagblad van het Noorden 
schrijft over een fenomenale Bokma, die van Shylock geen 
monster maakt, “maar een getergd mens. Meelijwekkend,  

tenslotte.” Die productie maakte ook eens en temeer  
duidelijk dat het stuk onevenwichtig is, en de tragiek van 
Shylock pijnlijk contrasteert met de komedie van de ge
liefden. Tenminste, voor de moderne toeschouwer. Veel 
recensenten vonden dat de productie eronder leed dat 
het stuk helemaal uit werd gespeeld nadat Shylock van 
het toneel was verdwenen. “Dan blijven de toeschouwers 
zitten met een lullige, komisch bedoelde intrige over ver
mommingen, travestie en symbolische ontrouw.” (Wilfred 
Takken, NRC). Dat vijfde bedrijf blijft dus problematisch.

In de loop van de tijd is Shylock op veel verschillende 
manieren gestalte gegeven. Als weerzinwekkende man 
met een grote neus, wilde haardos en allerlei karikaturale 
trekjes, tot een moderne gladde zakenman met mobiele 
telefoon en een meedogenloze wil om zijn gelijk te halen. 
De ene keer was zijn Joodse afkomst verdonkeremaand, 
of slechts een detail, een andere keer groeide die uit  
tot de kern van een controversiële interpretatie. Zo blijft 
Shakespeare zijn publiek prikkelen met een uitdagend 
stuk.

Het wordt spannend welke Shylock Diever ons in 2022  
zal voorschotelen.  

Bij het Nationale Toneel speelde Hans Croiset Shylock 
in 1992 als een “moderne zakenman met een funda
mentalistische levensovertuiging die glashelder uit
legt wat je moet weten als je met hem zaken wilt doen”  
(Gerben Hellinga, Vrij Nederland). Volgens Croiset zelf is 
het stuk niet antisemitisch. “Hij vindt dat Shakespeare 
een heel genuanceerd beeld van zijn samenleving schetst. 
Waar we nog veel van kunnen leren. Hij schreef het vier
honderd jaar geleden en er is nog geen reet veranderd. 
 
Shakespeare toont ons twee verschillende soorten cul
turen, die allebei gelijk en ongelijk hebben. Beide partijen 
gaan te ver, beide hebben hele onsympathieke kanten. 
Maar Shakespeare laat wel zien dat het allemaal mensen 
zijn.” (Jan Eilander, de Volkskrant, 9 oktober 1992).

Jan Meer zette in 1995 in Diever in deze voorstelling,  
blijkens Marian Buijs (de Volkskrant) en Kester Freriks 
(NRC), een sympathieke Shylock neer, die onmiddellijk  
het publiek aan zijn kant had. Aan het eind van het stuk 
steekt hij gebroken en eenzaam het podium over, in het  
zicht “van zijn dochter die hem heeft verraden.” Maar die  
keuze voor een sympathieke Shylock viel niet bij ieder
een in goede aarde. Luuk Verpaalen, recensent van het  

Ja
n 
Me
er
, 
Sh
ak
es
pe
ar
et
he
at
er
 D
ie
ve
r 
19
95
; 
fo
to
gr
aa
f 
Fr
an
k 
Fo
kk
em
a

Pi
er
re
 B
ok
ma
 a
ls
 S
hy
lo
ck
 b
ij
 d
e 
Th
ea
te
rc
om
pa
gn
ie
, 
20
08
; 
fo
to
gr
aa
f 
Sa
nn
e 
Pe
pe
r

Lo
ui
s 
Bo
uw
me
es
te
r 
al
s 
Sh
yl
oc
k;
 f
ot
og
ra
af
 A
lb
er
t 
Gr
ei
ne
r

Luister naar een fragment  
van Louis Bouwmeester als Shylock  

in De koopman van Venetië

De weergever

Kijk naar Louis Bouwmeester als 
Shylock,opgenomen in het Rembrandt 

Theater in Amsterdam, 1920

Theaterencyclopedie
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column.
 Jansen

‘Ik wil naar het theater,’ schreef ik bijna een jaar 
geleden. Ondertussen ben ik in de zomer bij Macbeth 
en de Comedy of Errors in Diever geweest en bij een 
locatievoorstelling op een camping. Maar ik ben nog 
geen theater binnen geweest. De zalen zaten weer 
eens in lockdown, of misschien ben ik te voorzichtig 
geworden. Onlangs stuurden de Groninger theaters 
en concertzalen me een enquête. Uit de vragen bleek 
duidelijk dat ze bezorgd waren of ze hun oude publiek 
weer terug zouden krijgen. ‘Gaat u weer naar theater  
of concerten? Wat houdt u tegen? Onzekerheid over  
het doorgaan van de voorstelling, veel mensen in 
een zaal, geen afstand kunnen houden, de prijs? 
Hoe kunnen we u toch overhalen weer te komen? 
Alstublieft, we maken zulke mooie dingen!’

Ik heb braaf en eerlijk geantwoord. Maar nergens 
werd gevraagd of ik het misschien wel lekker vond 
om alles thuis te krijgen. Uitzendingen op televisie; 
voorstellingen gestreamd via internet. Comfortabel 
in mijn eigen woonkamer. Ik hoef niet door weer en 
wind. Met de poes op schoot en mijn lief naast me. 
De wijn is van mijn keuze; de hapjes ook. Ik word niet 
afgeleid door het tikken van de pacemaker van mijn 
achterbuurman. Ik kan hardop commentaar geven.  
Mijn zicht op het toneel wordt niet gehinderd door  
een grote man met een weelderige krullenbol. Ik kan 
lekker languit gaan liggen. Ik hoef me niet te ergeren 
aan die buurman die steeds op zijn mobieltje kijkt.  
Ik kan steeds op mijn mobiel kijken. En ik hoef er ook 
niet bang voor te zijn dat ik de laatste bus niet meer 
haal. Dag, bus! Ik ben al thuis.

In bijna twee jaar thuiszitten ben ik het uitgaan  
verleerd. Zelfs de reis die ik al twintig jaar maak naar  
StratforduponAvon, met dertig studenten en veel  
voorstellingen, is overbodig gemaakt door de toneel
registraties die ik met ze kan bekijken via de computer. 
Veel meer zelfs dan in die week in Shakespeareland. 
Andere aanpakken, vergelijkingsmateriaal,  
traditioneel, vernieuwend, uitdagend. En verrijkend.

De nachtclubs lijken weer vol te lopen. Maar het  
wordt nog spannend voor de theaters en concertzalen. 
Misschien zijn we allemaal bankhangers geworden. 
Misschien een ideetje voor Diever: ligplaatsen.

Bankhanger Hans Jansen doceert Engels aan de Rijksuniversiteit  
Groningen, daarnaast geeft hij toneelinleidingen en  
cursussen Shakespeare. 
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Wist u dat een aantal voorstellingen de 
volgende ochtend wordt nabesproken 
met geïnteresseerde bezoekers? Dan 
krijgt u uitgelegd met welke bedoeling 
bepaalde keuzes zijn gemaakt. En wij 
horen graag of het al dan niet heeft ge-
werkt. Hans Jansen vertelt meer over 
de werkwijze:
Wat vond u nou van onze voorstelling? 
Snapte u alles? Waarom de jas van de 
een blauw, en die van de ander goud 
was? En wat deed die man toch steeds 
met dat krukje? Zag u wel hetzelfde 
als uw buren? Samen napraten over 
wat u hebt gezien kan veel onthullen 
en een diepere betekenis, en hopelijk 
waardering, voor een productie bieden. 

NABESPREKEN MET BEZOEKERS
Daarom organiseren we de ochtend 
na enkele voorstellingen de mogelijk-
heid om die samen te fileren in het 
Globe theater, onder leiding van Hans 
Jansen. We zullen spreken over vorm-
geving en kostumering, regiekeuzes en 
rolinvulling, en wat die samen voor u 
betekenden. Regisseur Jack Nieborg 
en enkele spelers zijn ook aanwezig 
om vragen te beantwoorden. 

Nabesprekingen zullen plaatsvinden 
op 20, 21, 27 en 28 augustus. 
Aanvang 11.00 uur.  

Toegangskaarten kunt u bestellen via 
www.shakespearetheaterdiever.nl

10 William.



OPVALLENDE COMBI: KORTSTE TRAGEDIE EN KORTSTE KOMEDIE

DE DUBBELE  
UITDAGING
Op één avond een tragedie en een komedie 
combineren is al een uitdaging op zich. 
Maar om dat ook met dezelfde spelersgroep 
te spelen, die zich ook nog van het koude 
Schotland naar een zonnig mediterraan 
eiland moest verplaatsen, was wel een 
‘next level’ ervaring.

TERUGBLIK
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Nu mag je van artistiek leider en vertaler Jack Nieborg 
ook het nodige verwachten. Je kunt het wel zijn  
handelsmerk noemen dat hij de voorstellingen in het 
Shakespearetheater altijd net dat beetje extra geeft, 
waardoor ze eruit weten te springen tussen het enorme 
aanbod Shakespearevertolkingen.

HOBBELS
De insteek was simpel: de kortste tragedie en de 
kortste komedie van Shakespeare op één avond in 

Een bijkomend lastigheidje was ook nog dat beide 
stukken zich op totaal verschillende locaties afspelen. De 
een in het kille, mistige Schotland, de ander op een in het 
zonlicht badend eiland in de Middellandse Zee. 

DUBBELROLLEN
Ook van de spelers werd een bijzondere flexibiliteit 
verwacht. In beide stukken staan dezelfde spelers op 
het toneel, maar dan in totaal andere rollen. In Macbeth 
worden de vrouw en kinderen van Macduff koelbloedig 

vermoord, in de Comedy of Errors vindt de acteur die 
eerder Macduff speelt juist zijn vrouw en kinderen terug! 
De mannen die de twee goedgebekte zussen in de 
Comedy spelen, zijn ook de nietsontziende moordenaars 
in Macbeth. En met het afgehakte hoofd waar Macbeth 
mee eindigt, werd de Comedy weer begonnen. 

MISSIE GESLAAGD
Het was natuurlijk de grote vraag hoe het publiek op  
deze opmerkelijke uitvoering zou reageren. Ook al 

één stuk spelen. De praktijk was, zoals altijd, een stuk 
weerbarstiger. Waarbij er een extra factor om de hoek 
kwam kijken waarmee geen regisseur ooit eerder te 
maken heeft gehad: de coronaregels die het OMT 
oplegde.

Repeteren in de avonduren zoals gebruikelijk mocht 
bijvoorbeeld niet meer, avondlockdown weet u nog. Dan 
moest het toneel aangepast worden zodat iedere speler 
altijd minimaal twee meter afstand kon houden.

14 15

Anne Peter van Muijen  
en Bert Wijers spelen in  

de komedie twee  
moordende zussen.  

In Macbeth wordt hun ware 
aard duidelijk: “Ik doe het liefst 

iedereen zoveel mogelijk  
verdriet.” Dat is andere koek  

dan de siepelhachee van  
kwebbelende zusjes.

Inge Wijers en Bert Bijker  
spelen in beide stukken elkaars 
broer. In de komedie vertolken  
ze de tweeling die hun moeder 
terugvindt en in Macbeth spelen 
ze de zonen van koning Duncan 
die door Macbeth wordt  
vermoord. 
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omdat de zaal zo merkwaardig dunnetjes bezet mocht 
zijn, met die bijna bevreemdende ruimtes tussen de 
toeschouwers. Het zorgde voor een ander sfeer, maar de 
warme reactie van het publiek (en de recensenten) liet 
duidelijk zien dat ze deze gewaagde combi van tragedie 
en komedie in het hart hebben gesloten. Juist omdat 
het zo’n bijzondere voorstelling was, in een bijzonder 
jubileumjaar, en onder bijzondere omstandigheden, 
vonden we deze extra terugblik dan ook op zijn plaats!  

16 17

de Volkskrant
“Een cultureel evenement van grote omvang”

Dagblad van het Noorden
“Spannend en intrigerend”

Steenwijker Courant
“Bizarre tumultueuze ontwikkelingen zorgen 
voor vette lachsalvo’s”

Frans Planken in Macbeth als de keurig  
in het gelid lopende Thaan van Rosse.  

In de komedie een zichzelf over
schattende zakenman die op het punt 

staat een belangrijke reis te maken.

Dick Drenth als 
legeraanvoerder 
Seyward die zijn 
zoon kwijtraakt 
in een gevecht 
met Macbeth. In 
de komedie de 
edelsmid die zijn 
ketting met opge
poetste glim
mende gouden 
balletjes uit het 
oog verliest.

Philippien Bos 
vertolkte briljant 
twee uitersten: 
de keukenhulp en 
lady Macbeth. In 
beide rollen was 
zij de grote schrik 
voor de meeste 
mannen, wat 
het publiek weer 
bijzonder kon 
waarderen.
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Een onvoorbereide toeschouwer zal zich bij het kijken naar de Koopman Van Venetië regelmatig 
afvragen of hij misschien iets gemist heeft. Er staan in de tekst een paar mysterieuze op merkingen 
die niet nader worden uitgelegd. 

Shakespeare  
laat een steekje vallen
Hans Jansen

wers Confessio Amantis voor Pericles. 
Het beeld is complex, omdat er soms 
meerdere versies zijn van de verhalen 
die Shakespeare heeft gebruikt, of zou 
kunnen hebben gebruikt. We weten 
nooit precies wat hij op zijn bureau had 
liggen, en hoeveel gelijkenis tussen 
Shakespeares stuk en een mogelijke 
bron soms op toeval berust. Maar het 
is duidelijk dat hij een plank vol boeken 
had die hij met regelmaat ter hand nam 
om inspiratie op te doen.

Voor de Koopman van Venetië greep 
Shakespeare terug op een hele reeks 
verhalen die onderdelen van het uitein
delijke toneelstuk bevatten. Een oud ver
haal dat in Europa tot in Indië de ronde 
deed ging over een koopman die zijn 
schuld niet kon terugbetalen aan een 
geldschieter en moest betalen met een 
pond van zijn vlees. Giovanni Fiorentino 
schreef rond 1380 Il Pecorone, een ver
halencollectie waarin hij de lening en 
het pond vlees combineert met het ver
haal van de jongeman die valt voor de 
charmes van een mooie dame en haar 
uiteindelijk weet te winnen. Maar hij ver
geet dat hij geld had geleend van een 
vriend, en als zijn vriend op zijn beurt de 
Joodse geldschieter niet kan terugbeta
len, moet hij zijn pond vlees verbeuren. 
In een andere middeleeuwse verhalen
collectie, de Gesta Romanorum, staat 
ook het verhaal van de drie kistjes. Dat 
boek is in 1577 in een Engelse vertaling 
verschenen, en heeft Shakespeare waar
schijnlijk ook geïnspireerd. Anthony  
Munday, met wie Shakespeare waar
schijnlijk aan het toneelstuk Sir Thomas 
More schreef, schreef rond 1580 ook 

een versie van het verhaal in Zelauto, or 
The Fountain of Fame. Zo komen alle 
elementen van die verhalen samen in 
De Koopman van Venetië: een man leent 
geld van een vriend om indruk te maken 
op een dame; hij kiest het juiste kistje 
en wint zo haar hand. De vriend kan zijn 
Joodse geldschieter niet terugbetalen 
en moet dat bekopen met een pond van 
zijn vlees. Maar de dame weet in ver
momming als jurist de vriend te redden. 

In het verhaal uit Il Pecorone gaat Gian
netto (de Bassanio uit Shakespeares 
De Koopman Van Venetië) op reis met 
een volledig uitgerust schip, waarvoor 
zijn peetvader Ansaldo (Antonio) heeft 
betaald. De bedoeling is naar Alexan
drië te reizen en daar handel te drijven 
en winst te maken. Daarmee kan Gian
netto zijn peetvader terugbetalen. Maar 
als hij hoort van een rijke jonge weduwe, 
besluit hij naar haar eiland te varen en 
zijn geluk te proberen. Iedereen die daar 
te gast is moet met haar naar bed, en 
als hij haar kan behagen, wordt hij heer 
en meester van het land. Zo niet, dan 
verliest hij al zijn bezittingen. Giannetto 
wordt gastvrij ontvangen en gefêteerd, 
en aan het eind van de avond nodigt de 
dame hem mee naar haar bed. Zij biedt 
hem eerst nog een drankje aan, en hij 
valt onmiddellijk in slaap. De volgende 
ochtend kan hij berooid vertrekken. 
Beschaamd vertelt hij Ansaldo dat zijn 
schip op de rotsen is gelopen. 

Na enige tijd besluit hij het nog een 
keer te proberen. Weer stelt Ansaldo 
hem met veel geld in staat een schip 
met lading te vullen, en Giannetto vaart 

“Toen ik dit  
boek las, wist ik 
dat ik het moest

verfilmen”

Het lijkt erop dat Bassanio, onze ver
liefde held, Portia, de steenrijke dame 
van Belmont, eerder heeft ontmoet. Hij 
wil immers geld lenen om bij haar op 
bezoek te gaan en haar het hof te ma
ken. Portia weet ook van hem, en als 
ze met haar gezelschapsdame Nerissa 
een stoet van minnaars bekritiseert, is 
Bassanio, die ooit op bezoek kwam in 
het gezelschap van een ander, de enige 
die ze zich met enige affectie herinnert. 
Maar voordat wij als publiek meer kun
nen ontdekken worden de twee dames 
in hun herinneringen gestoord. Bassanio  
op zijn beurt maakt een vreemde opmer
king tegen zijn goede vriend Antonio, bij 
wie hij geld wil lenen. Bassanio geeft toe 
dat hij Antonio geld schuldig is, en hij wil 
dat graag terugbetalen. En hij vertelt  
Antonio dat als hij als schooljongen een 
pijl verloor, hij een tweede dezelfde kant 
op schoot, en dan beter oplette waar hij 
terechtkwam om zo ook de eerste te 
vinden. Zo wil hij dus met nieuw geleend 
geld ook de schuld aflossen. Misschien 
is dit genoeg als informatie en motiva
tie, en het zal de meeste toeschouwers 
niet opvallen. Maar wat is er dan eerder 
gebeurd? Heeft Bassanio geld geleend 
van Antonio om naar Portia in Belmont 
te gaan? Shakespeare zwijgt hierover. 
Maar we ontdekken wat er is gebeurd 
als we kijken naar Shakespeares bron. 

“Toen ik dit boek las, wist ik dat ik het 
moest verfilmen.” Menig scenarioschrij
ver zal zoiets zeggen. Een creatieve 
geest ziet meteen de visuele mogelijk
heden van de lettertjes op het papier. 
Tegenwoordig is dat meestal een be
werking voor film of televisie, vroeger 

enkel en alleen voor het toneel. William  
Shakespeare was precies zo iemand. 
Van de ongeveer veertig toneelstukken 
die geheel of gedeeltelijk van zijn hand 
zijn, lijken er twee (Een Midzomernachts
droom en De Storm) een origineel ver
haal te vertellen. Er zijn tenminste nog 
geen echt gelijkende bronnen gevon
den. De andere stukken gaan allemaal 
terug op bestaande verhalen, klassiek, 
historisch, of recent.

Zo vreemd was dat niet. Ook tijdgenoten 
van Shakespeare speelden driftig leen
tjebuur bij de groten die hen voor gingen. 
Christopher Marlowes Dr Faustus is 
ge baseerd op een Duits verhaal. Zijn  
Edward II op de Kronieken van Enge
land, Schotland en Ierland van Raphael  
Holinshed, die ook Shakespeare ge
bruikte voor vrijwel al zijn konings
drama’s (King John, Richard II, Henry IV,  
Henry V, Henry VI, Richard III), maar 
ook stukken als Macbeth, Cymbeline, 
en zelfs King Lear. Voor Coriolanus, 
Julius Caesar, Antony en Cleopatra en 
Timon van Athene viel hij terug op de 
Parallelle Levens van de grote Grieken 
en Romeinen van Plutarchus. Andere 
tragedies en komedies van Shakespea
re hebben bronnen uit de Franse of Ita
liaanse verhalen: Hamlet (de Histoires 
Tragiques van François de Belleforest), 
Othello (Hecathommithi van Giovanni 
Battista Giraldi of Cinzio), Romeo en 
Julia (Matteo Bandello). As You Like It 
(de roman Rosalynde, Euphues Golden 
Legacie van Thomas Lodge). En ook 
de middeleeuwse Engelse literatuur 
komt aan bod: Chaucers Canterbury 
Tales in The Two Kinsmen, en John Go

Shakespeare in His Study, 1859
Yale Center for British Art, Paul Mellon Fund
Shakespeare in His Study, 1859
Yale Center for British Art, Paul Mellon Fund
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heeft gehad. Na enige aarzeling geeft 
Giannetto de ring af en reist terug naar 
Belmont. Daar moet hij beschaamd 
erkennen de ring te hebben weggege
ven, maar de dame bekent dat zij zelf 
de advocaat was, en ze vallen elkaar in 
de armen. Als dank geeft Giannetto de 
bediende ten huwelijk aan Ansaldo.

De overeenkomsten met het verhaal 
zijn duidelijk. Maar ook is duidelijk dat 
Shakespeare de peetvader een andere 
rol heeft toebedeeld: die van vriend. 
Dat verandert de dynamiek en roept 
vragen op over zijn gulheid. Giannetto/
Bassanio heeft daarnaast een vriend, 
Gratiano, gekregen, die uiteindelijk gaat 
trouwen met het dienstmeisje (Neris
sa) in plaats van Ansaldo/Antonio. 

De kistjes zijn afwezig. Die komen uit 
een ander verhaal. Maar sommige  
elementen zitten toch als restjes in 
Shake speares Koopman. Portia blijkt 
Bassanio eerder te hebben ontmoet. 
Uit Il Pecorone weten we hoe. In Il  
Pecorone wordt Giannetto een hand
je geholpen door de aanwijzing 
vooral niet te drinken. En ook in De 
Koopman Van Venetië helpt Portia 
het lot een handje. Als de Prins van 
Marokko en de Prins van Aragon 
hun keuze maken uit de kistjes ge
beurt dat in stilte. Ze lezen wat er 
op de kistjes staat en denken hard
op na. En ze kiezen verkeerd (goud 
en zilver). Bassanio kiest echter niet  
in stilte. Shake speare laat plotseling 
muziek en een lied klinken. Dat lied 
heeft een refrein dat rijmt op lead, het 
lood van het derde kistje:

 Tell me where is Fancy bred,
Or in the heart, or in the head?
How begot, how nourished?
 
Zelfs dat laatste woord rijmt, want  
het moet worden uitgesproken met drie 
lettergrepen, rijmend op bred en head. 
(Die uitspraak van die laatste letter
greep was overigens meer regel dan 
uitzondering in het Engels van zijn tijd.  
Veel moderne edities geven dat ook 
aan om de lezer te helpen: of ze schrij
ven nourished, tegenover bijvoorbeeld 
deceas’d; of ze schrijven nourishéd en 
deceased.)

Als Bassanio zijn afwegingen maakt, 
echoot het rijm op lead/lood door de 
ruimte. Shakespearecritici zijn het 
er niet over eens of Shakespeare zo 
bewust Portia het lot een handje laat 
helpen. Maar ik twijfel er niet aan. Het 
is transparant: de keuze wordt op een 
andere manier gemaakt (niet in stilte 
maar met muziek), en de aanwijzingen 
zijn wel heel sterk. Net zoals het dienst
meisje Giannetto influisterde vooral niet 
te drinken.

Maar naast al die elementen die  
Shake speare gebruikt laat hij ook nog 
iets na. Giannetto leent drie keer geld 
van zijn peetvader, maar wordt af
geleid van zijn handelsplannen door 
de lokroep van de mooie rijke vrouw. 
Daarom moet hij steeds weer opnieuw 
aankloppen om meer. Als een jongen 
die een pijl is kwijtgeraakt, schiet hij 
een nieuwe af in de hoop de eerste te 
vinden. Dat is waar Bassanio het over 
heeft.

Tegenwoordig proberen we uit alle 
macht met onze computers, zorg vul
dige redacteuren en correctoren te 
voorkomen dat er fouten, tegenstrijdig
heden en losse eindjes in een tekst 
zitten. Toch zijn die moeilijk te voor
komen. Uit films of tvseries is soms 
noodgedwongen een stukje geknipt 
waarin een handeling verduidelijkt 
werd, of gemotiveerd. De kijker merkt 
er meestal niets van. Soms zal hij  
zich verwonderd afvragen hoe het 
komt dat …? Of Waarom …? En hij was 
toch …? Maar dat moment gaat voor
bij; het verhaal gaat verder, en je wordt 
weer meegesleept. 

De beste breister laat wel eens een 
steekje vallen, zeggen wij. De Engelsen  
zeggen in navolging van Horatius 
ʼHomer nodsʼ Ook Homerus knikkebolt 
wel eens, let niet op en maakt een fout. 
Zo gaan personages in zijn Illias dood, 
om vervolgens toch weer rond te lopen. 
Tegenwoordig begrijpen we dat de  
Illias en Odyssee tot stand zijn ge
komen via mondelinge overlevering, 
waarbij dit soort foutjes makkelijk 
in een verhaal kunnen sluipen. En 
Shake speare? Ach, papier was duur; 
de tijdsdruk groot; spelers slordig, en 
kopiisten en drukkers ook. De stukken 
die we van hem hebben bevatten veel 
raadsels en spookbeelden als herin
nering aan wat hij gebruikte. Soms 
vinden we de oplossing als een bron 
verhelderend aan het licht komt, soms 
moeten we leven met het mysterie. En 
dan kan een regisseur of acteur zelf 
een draai geven aan de raadselachtige 
opmerking of scène.  

uit naar Alexandrië. Maar als hij langs 
Belmont vaart, de haven van de wedu
we, kan hij de verleiding niet weerstaan 
en gaat hij wederom aan wal. De dame 
en haar bediende (Shakespeares Ne
rissa) begrijpen dat Giannetto verliefd  
is, en mogen hem ook graag (net zoals 
bij Shakespeare Portia en Nerissa spre
ken over de charmante jongeling uit 
Venetië, Bassanio). Hij wordt weer ver
welkomd, gaat met de dame naar bed, 
drinkt eerst nog een glas wijn en valt in 
slaap. Wederom is hij al zijn bezittingen 
kwijt en keert hij terug naar Venetië. 

Hoewel zijn peetvader een derde reis 
ontraadt, wil Giannetto toch nog een 
keer op reis. Ansaldo zet al zijn bezittin
gen in, en leent zelfs geld van een Jood
se woekeraar in ruil voor een pond van 
zijn vlees als hij in gebreke zou blijven. 
Weer vaart Giannetto naar Belmont, 
maar dit keer waarschuwt het dienst
meisje hem de wijn toch vooral niet te 
drinken. Giannetto drinkt niet, pleziert 
de weduwe de hele nacht, en mag zich 
vervolgens heer een meester noemen. 
Hij is zo tevreden met zijn nieuwe 
vrouw en rijkdom dat hij zijn peetvader 
en diens schuld vergeet. Als Ansaldo 
in gebreke blijft bij de Jood, dreigt hij 
zijn pond vlees te verliezen. Giannet
to reist snel naar Venetië en biedt de 
Jood veel geld aan. Maar die volhardt 
in zijn eis: een pond vlees van Ansaldo 
zal hij hebben. De dame van Belmont 
reist ondertussen vermomd als advo
caat naar Venetië en lost de problemen 
op. De advocaat vraagt als dank voor 
het werk de ring die Giannetto om zijn 
vinger draagt, en die hij van zijn vrouw 

Sommige elementen zitten  
toch als restjes in Shakespeares  
Koopman van Venetië 

Shakespeare in His Study, 1859
Yale Center for British Art, Paul Mellon Fund
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 Jack
column.
 Nieborg

We hebben het in het artistieke team van 
Diever regelmatig over water, want we zijn 
er dol op. Elk jaar weer passeert regenwater 
als onderwerp, wanneer we enthousiast de 
consequenties van natte kostuums en een nat 
decor bespreken. Niets is tenslotte mooier 
dan de weerspiegeling van een zompig decor. 
Onze mooiste foto’s zijn gemaakt onder natte 
omstandigheden in een flinke regenbui. Met 
op de achtergrond al die vrolijke felgekleurde 
regenjassen. We smullen van zo’n poncho 
tableau de l’eau. Heerlijk. 

Om te wennen aan vochtige omstandigheden 
zetten we bij repetities dan ook regelmatig de 
sproeiers aan. Nieuwe spelers moeten daar 
in het begin vaak nog even aan wennen, maar 
op den duur willen ze niet anders meer. En als 
het even kan verzinnen we in het decor een 
vijver, slootje, watervalletje of regenbui. Zoals 
bij King Lear of bij de winter openluchtvoor
stelling van de Midzomernachtdroom, toen de 
vijver dichtvroor. Of bij Driekoningenavond in 
2005, waarbij een acteur geheel kopje onder 
ging. Dat was een scène die we van tevoren 
uitvoerig gerepeteerd hadden in de Drentse 
Hoofdvaart bij Dieverbrug, dezelfde locatie 
waar we dit jaar de fotoshoot voor de poster 
gemaakt hebben. Onvergetelijk was As You 
Like It, toen de eb en vloed constructie op hol 
sloeg en bij de slotdans de eerste vijf rijen 
tot de knieën in het water zaten. Dat was niet 
voorzien en totaal onverwacht. We bereiden 
ons meestal goed voor en nemen geen risico 
met decor, kostuums of publiek. De eerste 
doorpassen van de kostuums repeteren we 
daarom meestal onder de douche. De dames 
van de kostuumgroep kijken ernaar uit en 
worden er steeds handiger in. 

En ook al is de combinatie theater en water  
op technisch gebied een ramp, denk aan 
zendermicrofoons en elektriciteit, voor het 
overige wordt het ons niet gauw te nat. Toen 
ik dit najaar bekend maakte dat Venetië als 
locatie in beeld zou kunnen komen, voelde ik 
meteen de opwinding in de groep. Dit wordt 
een niet te missen kans om de hele boel eens 
flink te benatten.

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

UITGELICHT
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Prinsesheerlijk onderonsje
Dit is een bijzondere foto. Niet zozeer omdat prinses 
Beatrix in beeld staat, dat doet ze al haar hele leven, 
maar meer om de acteurs met wie ze praat. Want hoe 
vaak komt het voor dat een vader en zijn drie kinderen 
tegelijk op de planken staan? Toch is dat precies wat 
deze familie avond aan avond in Diever doet.  
Pascal van der Aa is de trotse vader van Robbin, Floor 
en Sophie. Pascal speelde zelf Banquo, Floor de zoon 

van Banquo, Robbin de zoon van Macduff én een heks, 
en Sophie ten slotte speelde (samen met Merel Kraak) 
dochter van Macduff en ook weer een heks.
Omdat de familie in Diever zelf woont, kon het hele mini
gezelschap lekker gewoon op de fiets naar het theater. 
Veel Hollandser (beter gezegd Drentser) kan het niet 
worden. En toch bijzonder genoeg voor een onderonsje 
met de prinses. Overkomt je ook niet elke dag! Water



MIJN SHAKESPEARE

1.  Wanneer heb je voor het eerst kennis
gemaakt  met het werk van Shakespeare?

  Dat was op de middelbare school, via zijn romantische 
komedie Midzomernachtsdroom.  Daarin mocht ik een 
figurant zijn in de bosscènes.  

2.  Vorig jaar ben je met je partner Joost 
Prinsen in Diever gespot bij onze  
jubileumvoorstelling, een gedurfde  
combinatie van Macbeth en Comedy of  
Errors. Was het je eerste keer in het 
Shakespearetheater?

  Ik houd van openluchttheater en straattheater en ik  
wilde al lang heel graag naar Diever. Ik woon in  
Amsterdam en steeds als ik wilde gaan was de 
voorstelling uitverkocht. Vorig jaar logeerde ik 
in Drenthe, en toen heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken om te proberen of we een kaartje konden 
krijgen. Tot mijn geluk ving ik dit keer geen bot.

3.  Wat vond je van de voorstelling?
  Voor dit antwoord verwijs ik graag naar een column die 

Noraly 
Beyer 

In Mijn Shakespeare stellen we 
een bekende Nederlander vijf 
vragen over zijn/haar relatie tot 
Shakespeare. Deze keer het woord 
aan voormalig nieuws lezeres

Joost na ons bezoek aan de voorstelling schreef in het 
Haarlems Dagblad (zie QRcode).

4.  In 2012 heb je voor het Noord Nederlands 
Toneel een bijdrage geleverd aan 
Shakespeares Hamlet. Waaruit bestond die 
bijdrage en hoe heeft dat uitgepakt? 

    Ola Mafalaani, die in 2012 regisseur en artistiek 
directeur was van het NNT, wilde onderzoeken wat 
het gedrag van de adolescent Hamlet zou zijn als hij 
hoort dat zijn vader, de koning, vermoord is door zijn 
oom, die zelf koning wil worden en met de weduwe, 
Hamlets moeder, trouwt. Hamlet raakt daardoor in 
de war en wordt bij Shakespeare verbannen naar het 
buitenland. In de theorie van Ola werd Hamlet door 
zijn oom voor ‘gek’ verklaard en in een psychiatrische 
inrichting opgesloten. Aan mij de vraag om onderzoek 
te doen om op het toneel een waarheidsgetrouwe en 
geloofwaardige weergave te krijgen van het reilen en 
zeilen in een psychiatrische inrichting. Ik heb toen 
twee keer twee weken ‘stage’ gelopen in de gesloten 
afdeling van een inrichting in Groningen en  
in Amsterdam.  
 

Mijn bevindingen zijn naar het inzicht van de regisseur 
gebruikt in de theatervoorstelling. Zo vond ik dat de 
verpleegkundige in de voorstelling geen witte kleding 
aan moest, omdat ik in de inrichting had gehoord 
dat ze dat niet meer doen om de patiënten zo min 
mogelijk op afstand te houden. Als compromis 
droeg de verpleegkundige alleen een wit jasje op een 
spijkerbroek. Door de research besloot de regisseur 
om Hamlet te laten eindigen in een catatonie, een 
onbeweeglijke en apathische toestand, wat een 
wonderschoon slotbeeld opriep.

5.  Wat treft je in het werk van 
Shakespeare? Waarom moeten we zijn 
stukken blijven spelen?

  Het is al heel vaak gezegd en bewezen. Shakespeare  
is van alle tijden omdat hij trefzeker is in zijn 
observaties en analyses van de menselijke geest.  
We kunnen steeds van hem leren hoe we naar onszelf 
moeten/kunnen kijken, lachen en huilen. Dat is mijns 
inziens een voorwaarde om het leven te kunnen 
leven en enigszins te kunnen begrijpen. Lang leve 
Shakespeare!  

Tekst: Ineke Vlug
Foto:  Merlijn Doomernik 

Noraly Beyer groeit op in Willemstad 
op het Caribische eiland Curaçao. Na 
haar middelbare school in Nederland 
volgt ze de opleiding tot onderwijzer. 
Ze begint haar carrière als nieuws
lezeresredactrice bij de Surinaamse 
omroepen. Na de Decembermoorden 
werkt ze in Nederland voor radio  
Nederland Wereldomroep.  
Vervolgens groeit ze als nieuwslezeres 
in 23 jaar uit tot het vaste gezicht bij de 
publieke omroepen. Tegenwoordig is 
Noraly onder andere actief betrokken 
bij theatervoorstellingen, leidt debatten, 
schrijft columns en is bestuurslid bij de 
Werkgroep Caraïbische Letteren.  
Sinds enkele jaren heeft ze een relatie 
met acteur Joost Prinsen.

Lang leve 
Shakespeare

’’

Column Joost Prinsen 
Haarlems Dagblad
31 augustus 2021
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Theater is een totaalbeleving, het laat zich moeilijk  
vangen tot iets wat zo eendimensionaal is als film. 
Afgelopen zomer deed het Shakespearetheater in  
Diever tóch een poging – het liet zijn 75-jarige jubileum-
voorstelling Macbeth + Comedy of Errors vastleggen  
in een livestream. Drie met apparatuur gevulde  
vrachtwagens kwamen daaraan te pas, net als een  
klein leger technici.

Joost de Ruiter

Theater
op tv

Het resultaat? Iedereen die dat wilde, kon de voorstelling  
meemaken. En dat in een jaar dat de openluchtzaal in  
Diever, om redenen die we hier niet hoeven toe te lichten,  
elke speelavond maar beperkt werd gevuld. Want had je  
geen kaartje om in levenden lijve naar het toneel te gaan? 
Dan bekeek je de liveopname simpelweg lekker thuis  
vanuit je luie stoel. 

JACK NIEBORG
Regisseur Shakespearetheater Diever

“Toen duidelijk werd dat we onze voor
stelling niet voor volle zalen konden 
spelen, lag een digitale meekijkoptie 
voor de hand. Maar één ding wist ik 
zeker: die opname mocht niet zomaar 
een registratie van ons stuk worden. 
Ik wilde livetheater met een livestream 
combineren. Daarom zochten we in een 
vroeg stadium contact met een produc
tiebedrijf.”

“De voorstelling is uiteindelijk door 
zeven camera’s gefilmd: in elke hoek 
hadden we er één, terwijl een andere  
camera het totale podium in beeld 
bracht. Bovendien hing er een beweeg
bare camera aan een kraan in de lucht. 
Ten slotte hadden we een cameraman 
die met de acteurs mee het toneel op 
kon hollen.”

“Op vooraf besproken momenten 
richtten de acteurs hun spel op hun 
camera; zo werden livestreamkijkers 
een oprecht onderdeel van het pu
bliek. Om dat in goede banen te leiden,  
waren een gedetailleerd draaiboek en 
een repetitiedag met de filmcrew nodig.” 

“Nog een leuk extraatje: van tevoren 
hadden we de inmiddels traditione
le inleiding op de voorstelling op 
ge nomen, die ieder jaar wordt verzorgd 
door Shakespearekenner Hans Jansen.
Voordat de livestream begon, hebben 
we zijn presentatie als montage inge
start. De livestreamkijkers wisten daar
door precies wat hun te wachten stond.”

" Ik wilde livetheater 
met een livestream 
combineren"

Ook de livestream zien?
Benieuwd naar de opname van Macbeth +  
Comedy of Errors? Dan kun je hem voor 
slechts €10 terugkijken. Scan de QR code 
voor meer informatie.
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REMCO KIKKERT
Cameraman

“Ik ben niet alleen cameraman, maar 
ook theaterliefhebber – ik weet daar
om dat deze stream maken lef vergde. 
Theater vastleggen op video is namelijk 
moeilijk. Wordt het niet goed gefilmd, 
dan mis je als kijker aspecten van de to
taalbeleving. Voor je het weet kun je er 
geen touw aan vastknopen.”

“Mijn collega’s en ik wisten dat, we heb
ben dus hard gewerkt om de hele erva
ring te vangen en niet alleen het podium. 
Dat is gelukt, wat mij betreft. Samen 
met Shakespeare Diever hebben we iets 
innovatiefs neergezet. Een livestream 
van een theatervoorstelling, hoe vaak 
hoor je dat nou?” 

“Dat alles zo mooi in beeld is gebracht 
komt omdat we een supergedetail
leerd draaiboek gebruikten – voor elke 
tekst en elke beweging was een plan. 
Mijn rol daarin? Me constant focus
sen! Ik wist welke beelden de stream
regisseur van mij wilde, en door die 
consequent te leveren, zorgde ik voor 
rust. Gelukkig hadden we een assis
tentregisseur die vooruitkeek in het 
draaiboek. Hij liet me steeds weten 
welk shot ik hierna moest pakken.”

AAD VAN DER KLAAUW
Livestreamkijker

“Ik heb de livestream van de voorstel
ling bekeken met een stel goede vrien
den: we waren perfect voorbereid. We 
hadden zelfs een projector van stal ge
haald, zo hoopten we het stuk op een 
groot scherm te zien. Maar toen begaf 
de aangesloten laptop het, tja, zo gaan 
die dingen nu eenmaal. Ik heb er in alle 
haast maar een andere computer bij
gepakt: eentje zonder ingang voor een 
projectorkabel, helaas.”

“Alhoewel we de stream die avond 
op een computerscherm bekeken, en 
dus niet uitvergroot op een witte muur, 
vonden we het allemaal fantastisch. Ik 
woon in Almere en kom graag in het 
theater in Diever, maar vond dat men
sen uit de regio dit jaar meer recht had
den om de voorstelling te zien – er was 
uiteindelijk maar een beperkt aantal 
kaarten beschikbaar.”

“Ik was onder de indruk van de professi
onele kwaliteit van de opname. Ik dacht 
ook meteen: ‘Ik zou willen dat het Shake
spearetheater een streamingsdienst à 
la Netflix op poten zet’. Daar zou ik me 
in ieder geval op abonneren!”

" Ik zou willen dat het Shake spearetheater  
een streamingsdienst à la Netflix op poten zet. 
Daar zou ik me in ieder geval op abonneren!”

" Theater vastleggen 
op video is moeilijk"

3
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MORAALRIDDER
Ik geniet elke keer weer van de heerlijk uitvoeringen in Diever. En ja, natuurlijk 
weet je van ieder stuk wel hoe het afloopt. Toch heb ik altijd een beetje on
bevredigend gevoel als het om de vele moorden gaat. Het gemak waarmee 
mensen omgebracht worden kan toch niet kenmerkend zijn voor de periode 
waarin Shakespeare leefde? Ook het feit dat ze er zo’n beetje altijd mee weg
komen ook lijkt me raar. Natuurlijk zal er best, lees de geschiedenisboeken er 
maar op na, hier en daar met enige regelmaat een hoveling, prins of koning 
omgebracht zijn, maar toch zeker niet in de aantallen die Shakespeare op het 
toneel laat zien? Heeft hij dit puur om het effect gedaan, sensatiezucht of ge
woon omdat hij toen al wist dat seks en misdaad scoren bij het publiek.
Hans ten Witten, email

  Zoveel doden vallen er eigenlijk niet. Je kunt Shakespeare niet  
kwalijk nemen dat sommige koningen in zijn koningsdrama’s dood gaan. 
En slechts twee worden er vermoord: Richard II en Henry VI. Henry 
IV, V en Edward IV sterven een natuurlijke dood, en Richard III  
komt om op het slagveld. Dat is nu eenmaal de geschiedenis. In de 
komedies gaat niemand dood, en zelfs veel van de tragedies zijn ge-
baseerd op historie (Macbeth, Julius Caesar, Antony and Cleopatra). 
En als je Shakespeares werk vergelijkt met zijn bronnen valt op dat 
hij zich nog in lijkt te houden. Als je schrijft over moord ben je 
zelf nog geen moordenaar, en hoef je het niet eens te onderschrijven. 
“Gentle Shakespeare” zoals hij werd genoemd, gebruikt de moorden 
eerder als voorbeelden van slecht bestuur en onverantwoord gedrag. 
Vooral in zijn vroege stukken spat het bloed over het toneel, en 
worden de afgehakte hoofden heen en weer gegooid (Titus Andronicus, 
Henry VI, Richard III). Maar het is zeker waar dat zijn publiek  
er toen van moet hebben genoten; net als nu veel mensen (maar  
niet iedereen) genieten van films van Quentin Tarantino. Ook  
Shakespeares werk zal niet voor iedereen even aantrekkelijk zijn 
geweest. In zijn latere werken houdt hij zich veel meer in en is hij 
filosofischer. Ergens rond 1600 schreef Gabriel Harvey ‘The younger 
sorte takes much delight in Shakespeare’s Venus, & Adonis: but his 
Lucrece & his tragedie of Hamlet, Prince of Denmarke, have it in 
them, to please the wiser sort’. En daar blijkt dat mooie onder-
scheid tussen het jongere publiek dat gaat voor de seks in Venus and 
Adonis, en het wijzere, rijpere publiek dat meer ziet in de over-
peinzingen en filosofie van Hamlet.

SNEL WEER NORMAAL
Wat missen wij de ʼgewoneʼ voorstellingen in het openluchttheater! Gewoon 
weer gezellig naast elkaar op de banken, of met een rood dekentje op schoot in 
de Globe genieten. De livestreams maken veel goed, maar niets haalt het toch 
bij de gezelligheid en ambiance van live voorstellingen. Ook voor jullie hopen 
we dat alles weer snel wordt zoals vroeger.
Fam. Meesters, email

Stuur uw vraag naar:  
info@shakespearetheaterdiever.nl

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

LIVESTREAM
Echt leuk om op deze manier aanwezig te kunnen zijn. Complimenten! 
Frank Otten, email

COPYRIGHT
Mag iedereen zomaar de stukken van Shakespeare uitvoeren en zelfs bewerken? 
Ik zie genoeg stukken die lekker leunen op de naam Shakespeare, waarbij de 
film of het toneelstuk dan is ʼgeïnspireerd op het werk van Shakespeareʼ ook al 
hebben die vaak bitter weinig met het origineel van doen. Het lijkt vaak wel of 
Jan en alleman naar hartenlust mag grabbelen in zijn literaire erfenis.
F.J. den Haenen, email

  Op Shakespeares werken berust geen copyright; hooguit op het werk 
van de vertaler. Tegenwoordig vervalt copyright 70 jaar na de dood 
van de auteur (of vertaler). In Shakespeares tijd hechtte men geen 
hele grote waarde aan originaliteit. Het was eerder een blijk van 
kwaliteit als een schrijver terugviel op een eerdere auteur. Het 
feit dat bijna al Shakespeares werk bewerkingen betreft van oudere  
verhalen in boeken of gedichten geeft dat al aan. Hij zou waar-
schijnlijk zeer vereerd zijn met het eerbetoon door al die moderne 
bewerkingen in film- of boekvorm. En het levert ook prachtige resul-
taten op: lees Notendop van Ian McEwan (Hamlet), of De Wetten van 
het Land van Jane Smiley (King Lear). En wat te denken van Margaret 
Atwood, Heksengebroed (The Tempest) of Mark Haddon, De Dolfijn  
(Pericles). En natuurlijk films als Throne of Blood (Macbeth), of 
Ten Things I Hate About You (The Taming of the Shrew), en She’s  
the Man (Twelfth Night). De lijst is eindeloos! Gelukkig maar.

HOLLYWOOD?
Ik heb uit kringen die toch beter zouden moeten weten, weleens opgevangen 
dat als Shakespeare nu zou leven, hij bij uitstek een uitstekende scenario
schrijver voor Hollywood zou zijn. Ik neem aan dat dit gebaseerd is op  
zijn voorliefde voor bloedige moordpartijen en koningsdrama’s, maar doet  
dit niet een beetje tekort aan zijn magistrale teksten? Of is dit een kwestie  
van voortschrijdend inzicht, want een aantal jaren terug was zo’n uitspraak  
toch onbestaanbaar, lijkt me!
Deborah Beckers, email

  Shakespeare was in zijn tijd primair werkzaam in de entertainment-
wereld, en als toneelschrijver, acteur en aandeelhouder verdiende 
hij daar heel goed mee. Als toneelschrijver is hij te vergelijken 
met scenarioschrijvers nu, en het is goed mogelijk dat hij film-
scenario’s of tv-series zou schrijven als hij nu zou leven. Maar  
we mogen zijn taligheid niet uitvlakken. Hij was een schrijver die 
zich uitleefde in beeldend taalgebruik en moet hebben genoten van  
de klank en muziek van zijn teksten, en dat is niet het primaire  
kenmerk van een film of tv-serie. Die zijn eerder beeldend. Dus  
misschien zou hij beide werelden combineren. Als een Tom Lanoye,  
die romans schrijft maar ook theater, en zich in zijn Ten Oorlog   
een waar woordkunstenaar toont. Of als Ilja Leonard Pfeiffer, 
schrijver van romans en toneelstukken. Ook Shakespeare schreef  
naast zijn toneelstukken immers populaire gedichten, zoals Venus  
and Adonis, een bestseller in zijn tijd, en zijn Sonnetten.

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. Shakespeare Theater Diever

21 augustus 2021
Gisteravond werd de voorstelling live uitgezonden. Vandaag 
wacht alweer een nieuwe uitdaging met twee voorstellingen. 
Middag en avond.

Silvia van der Kamp
Werkt TOP!  Knap gedaan en héél gaaf gefilmd. 
Alsof we er weer zijn... 

Yvonne van Mourik
GEWELDIG!!!  Wat een ontzettend mooie voorstelling 
en wat ontzettend goed uitgezonden! Of we er bij 
waren! Voor herhaling vatbaar en nu dus toegankelijk 
voor iedereen!

Carin Koning
Prachtig! 
Mooi om vanuit verschillende perspectieven en in 
closeups mee te kijken. Heel knap gedaan. Weer een 
geweldige avond. Bedankt allemaal!

Shakespeare Theater Diever
4 september 2021

Simone De Milde-Stumpe
Complimenten voor de fantastische voorstelling. 
Hulde aan alle vormen van techniek: van kostuum
ontwerp tot spel en van decor tot licht geluid en 
beeld! We hebben enorm genoten in de huiskamer. 
Tip voor de volgende keer: een warme worst van de 
scouting aan huis! (Geintje natuurlijk )

Johan Verhagen
In juni de tryout bezocht en nu de live stream vanuit 
je eigen huis. Het was beide keren fantastisch ! We 
hebben al vele keren een voorstelling bezocht in  
Diever, maar de livestream voegde er iets geheel 
nieuws aan toe. Ideetje om er een combiticket van 
te maken volgend jaar? Kijk je eerst live en kan je 
achteraf nog eens nagenieten. Lijkt mij in ieder geval 
geweldig. Hulde voor het hele team!

Jacko André de Groot
Vorige week live aanwezig geweest, vandaag live 
uitzending thuis bijgewoond. Geweldig. Goed geluid 
en beeld. Leuke introductie 

Jacqueline CG
Geweldig! Gisteren was ik met mijn moeder in het 
theater, mijn vader kon niet mee vanwege een on
geval, maar na ons enthousiasme heeft hij vanavond 
met mijn moeder alsnog de livestream bekeken! Was 
hij er toch een beetje bij 
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Terwijl de kinderen aan deze scène werken, zijn de leerlin
gen van Grytha ondertussen op de gang en in de beneden
zaal bezig met het maken van scènes voor King Lear. Twee 
staan teksten in elkaars gezicht te gooien, de ander is bezig 
met een monoloog. Het bruist. Het hele Shakespearehuis is 
gevuld met een bijzondere energie: er is iets gaande, er wordt 
gemaakt. Met ontzettend veel plezier.

We hebben een hele zolder vol spulletjes, die vooral voor onze 
voorstellingen handig zijn. Maar bij de lessen zijn ze niet eens 
per se nodig. Een inmiddels tamelijk versleten plastic plant 
heeft al vele functies in scènes gespeeld. En met een rode 
emmer op je hoofd ben je ook een kerstman. Een vergiet is 
een helm/stuur/schaal. Een stapel stoelen is een badmeester
stoel, een plastic zak een zwembad.

Elk theaterseizoen sluiten we in april af met voorstellingen. De 
productiegroep maakt zoals gezegd King Lear, een versie van 
ongeveer anderhalf uur in een bewerking van Jack Nieborg. 
Grytha en de spelers krijgen daarbij hulp van vele vrijwilligers 
voor kostuums, decor en grime. En natuurlijk van onze ‘minis
ter van jeugdzaken’, bestuurslid Jeanine de Boer, die als rots in 
de branding van alles voor ons regelt.

Mijn groepen, de jongere leerlingen, zorgen voor het ‘voor
programma’, een door mij bewerkte hele korte Shakespeare. 
Dit jaar dus De Storm. Of Stormpje, gezien het feit dat het maar 
tien minuten duurt. Voor sommigen is het echt een eerste 
kennismaking überhaupt met een script. “Moet ik dan de tekst 
hardop zeggen die hier staat?”. Ja. En de schuin geschreven 
teksten hoef je niet uit te spreken. Er is veel plezier bij het 
maken en verzinnen hoe we dit moeten maken. Verwarrend 

soms, en spannend. Maar bovenal uiteindelijk een overwin
ning. Want als het dan gespeeld is voor publiek: dat gevoel 
van trots. En zelfvertrouwen. Dat hebben ze toch maar mooi 
even gedaan! Als je zo je nek durft uit te steken, ben je toch 
sowieso een held. Ik vind van wel! Trots voel ik ook als ik naar 
de productiegroep kijk. Deze jongeren staan Shakespeare te 
spelen alsof ze nooit wat anders doen. Nog niet eens zo heel 
lang geleden zaten ze nog vol vragen, rolden over de grond of 
kwamen per ongeluk klem te zitten in een stoel (Kan dat? Ja. 
Dat kan). Die ontwikkeling hebben ze met name aan zichzelf 
te danken, maar het is mooi om te zien.

Dat de leerlingen het fijn bij ons vinden, kunnen we merken aan 
hoe graag ze komen. Dat ze vaak niet willen stoppen als de 
les ten einde is. Dat ze regelmatig vragen of ze niet twee keer 
per week les mogen krijgen. Maar ook doordat je zo’n mooie 
tekening krijgt. Of dat ik me op de parkeerplaats helemaal 
lam schrok van een paar griezels; wat de 18+ groep bleek te 
zijn, die Grytha met Halloween wilde verrassen (lees: laten 
schrikken) met prachtige kostuums en grime. Oudleerlingen 
die helpen bij grime, kostuums en decor. Er is een gevoel van 
betrokkenheid, saamhorigheid, aandacht voor elkaar. Het ge
voel ergens bij te horen en jezelf te kunnen zijn. Een basis. Na 
afloop van de voorstellingen eten we met z’n allen patat en 
nemen dan voor een aantal maanden afscheid van elkaar. We 
zien elkaar weer op de startdag in september.

Vorig jaar speelden er al jeugdleden mee in de zomerproductie 
van het Shakespearetheater en komende zomer staan er in 
De koopman van Venetië maar liefst vijf op de planken! Voor 
de leerlingen een geweldige ervaring. En het bewijst maar wat 
een kweekvijver het jeugdtoneel is.  

� �      Meer informatie:  www.shakespearetheaterdiever.nl/jeugdtheater

JEUGDTHEATER

Het is woensdag. Jeugdtheater-Diever-dag. Beneden in het Shakespearehuis staan twee kannen ranja klaar. 
Grytha en ik proberen nog even iets door te nemen in verband met de komende fotoshoot voor de flyers van 
het jeugd theater. De productiegroep maakt in regie van Grytha King Lear, en de jongere groepen maken met  
mij De Storm. Er is op dat moment echter geen tijd meer voor overleg, want de eerste kinderen komen binnen. 
En daarmee een wervelwind aan energie: verhalen over de afgelopen week, er moet getrakteerd worden en ik 
krijg een mooie tekening. En er zijn vragen. De meest gestelde is: “Mogen we zelf scènes maken?” Want dat 
vinden ze het allerleukste. “Het script is klaar,” vertel ik ze. Nog blijere gezichten.

Jeugdtheater Diever 
Philippien Bos

In de loop der jaren is het Jeugdtheater Diever groot ge
groeid, met zo’n 60 tot 65 leerlingen, verdeeld over zes 
groepen, van 8 tot 21 jaar. Ik heb sinds 2016 het geluk 
om hier als theaterdocent te mogen werken, samen met 
mijn collega Grytha, die dit al véél langer doet. Er zijn geen  
audities, geen pretenties. Iedereen die het leuk lijkt om  
toneel te spelen mag zich aanmelden en krijgt een plek. En 
juist dat maakt het Jeugdtheater Diever zo leuk: iedereen  
is welkom, iedereen mag meedoen. Je mag uitproberen, 
proeven, hoge ambities hebben of helemaal geen, je hele
maal uitleven of liever wat rustiger alles aankijken. Niks 
moet, alles mag.

Elke woensdagavond rijd ik met een grote lach op mijn 
gezicht weer naar huis. Deze kinderen en jongeren weten  
mij elke keer weer te verrassen. Mijn opdracht: “Loop rond 
alsof je een hele zware rugzak meedraagt”. Ik zie één van 

de leerlingen toch nog heel vrolijk rondhuppelen, dus ik 
herhaal: “alsof je een hele zware rugzak draagt…” Haar ant
woord: “Dat weet ik, maar ik ben súpersterk!” Daar heb ik 
dan gewoon even heel weinig tegen in te brengen. IJzer
sterke motivatie. Een leerling die uitroept: “Nee hè, ik hou 
niet van nadenken!” en vervolgens een hele tekst uit haar 
hoofd opdreunt. Het meisje dat tegen je aan komt knuffelen 
terwijl we naar gemaakte scènes gaan kijken en verzucht: 
“O, ik vind dit zo leuk!” 

We verzinnen verhalen met elkaar. Ik geef een zin die zij 
verder aanvullen: 

 � �     Er was eens een … (leerlingen vullen in:) Horrorclown 
Die wilde heel graag … Sint Maarten lopen 
Maar … het mocht niet van zijn moeder

�  �  Wie weet wie  
Shakespeare is? 
“Dat is die meneer  
die het theater in  
Diever heeft  
opgericht!” ,,

34 William. William. 35




