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De spelers van het AG-Toneel kijken tevreden terug 
op drie succesvolle uitvoeringen in april jl. van 
‘Scènes uit Shakespeare’. Voor een voorstelling met 
scènes uit (zes) verschillende stukken, in plaats van 
één enkel toneelstuk, was voor het begin van het 
seizoen gekozen om flexibel te kunnen zijn. Dit 
pakte goed uit, maar ook de specifieke keuze van de 
scènes, door de spelers zelf, bleek tot een sterke 
formule te leiden. Dit kwam niet in het minst omdat 
de onvolprezen regisseur Frank van den Berg 
verbindende, becommentariërende teksten had 
geschreven die door twee - hedendaagse - vertellers 
gepresenteerd werden. Doordat deze twee (Herbert 
Platzer en Jan Koppen) ook in diverse scènes rollen 
hadden, werd er wel enig ‘schakelen’ van het 
publiek vereist.  

 Twee heksen uit Macbeth 
 
Een geweldige opsteker voor zowel de spelers als het publiek was overigens de 
lezing die Reina Brouwer twee weken tevoren over ‘Het geheim van Shakespeares 
tragedies’ had gegeven. Ze vertelde zeer levendig over de acteur en toneelschrijver 
Shakespeare - de grootste volgens haar - en over zijn feilloze mensenkennis. Dat 
laatste kwam in veel van de gespeelde scènes tot uitdrukking. In ‘Macbeth’ waarin 
Lady Macbeth (Marijke de Haan) druk uitoefent op haar wankelmoedige man 
(Herbert Platzer) om de heersende koning te vermoorden. In ‘Richard III’ maakt 
Richard (Leo Kuiper) avances jegens koningin Anne (Hilde Paul), wier man hij nota 
bene net heeft vermoord. In ‘King Lear’ blijkt de oude koning (Bob van der Waaij) 
zo’n egotripper, dat hij de enige van zijn dochters die echt om hem geeft (Hilde Paul) 
onterft.  
In ‘De Koopman van Venetië’ proberen zowel de koopman (Leo Kuiper) als de 
woekeraar (gastspeler Thomas Kok) elkaar te slim af te zijn, maar om de woekeraar 
in de val te laten lopen, heeft de koopman zijn verloofde in de rol van rechter nodig. 
In ‘Julius Caesar’ staat Marcus Antonius (John de Leeuw) aan de groeve van zijn 
vermoorde vriend Caesar en houdt een bewogen redevoering. En een scène die 
zeker niet onvermeld mag blijven is die uit ‘Macbeth’ waarin Macbeth op de heide 
drie heksen ontmoet, in één waarvan we Ena de Lange herkennen, die hem de 
gruwelijke toekomst voorspellen. 
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