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Schotland, lang geleden. De oorlog is gestreden. Macbeth en 
zijn vriend Banquo komen terug van het slagveld. Ze hebben de 
overwinning behaald, staan stijf van de adrenaline, hun zwaarden 
druipen nog van het bloed. Overal weerklinkt de naam van Macbeth, 
de lucht gonst van de verhalen, hoe vlug en gemakkelijk het doden 
bij hem ging. Macbeth is een held, een killer in dienst van koning 
en vaderland. En nu? Kan Macbeth het doden laten, nu de strijd 
gestreden is? Vreemde wezens voorspellen hem het koningschap. 
Wat daarvoor nodig is, zijn daden die baden in het bloed. Macbeth 
luistert naar de bloeddorst die in hem huist. Aangemoedigd door 
zijn vrouw moordt hij zich een weg naar de absolute macht. Eerst de 
koning, dan zijn beste vrienden, dan hun familie inclusief kinderen. 
Opgejaagd door hun demonen, raken Macbeth en zijn vrouw in de 
greep van schuldgevoel en gewetenswroeging. Alleen gelaten door 
vriend en vijand is er nog maar een bevrijding, die van de dood.

synopsis
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over macbeth

De oorlog loopt ten einde. We zijn in het 
kamp van de overwinnaars. We horen een 
lofrede op de zegevierende troepen, op hun 
ongebreidelde wreedheden, hoe de vijand 
werd vernederd, de kick van het doden. 
Hoe meer bloed een soldaat heeft doen 
vloeien, hoe meer eer hem toekomt. En 
de meeste eer krijgt Macbeth ‘de leeuw’. 
Hij zette, net als in de Vietnamoorlog, de 
hoofden van zijn slachtoffers op een paal. 
Heel wat oorlogsveteranen hebben 
heimwee naar de oorlog. Ze verlangen 
terug naar een toestand waarbij het doden 
van anderen gelegitimeerd is. Ze spreken 
over de seksuele opwinding die het doden 
teweeg kan brengen. De adrenaline, de 
kick. In de oorlog is doden een plicht, in de 
gewone maatschappij een misdaad. Dat 
heeft een enorme impact op de menselijke 
geest. In een oorlog worden soldaten 
over de grens geduwd van hun eigen 
menselijkheid. Ook Macbeth heeft die grens 
overschreden. Het is een misverstand dat 

Macbeth over machtswellust gaat, het gaat 
over moordlust. Macbeth houdt van de 
sensatie van het doden, het vrijkomen van 
de adrenaline, de erotiek van het moorden, 
de bijna goddelijke beschikking over leven 
en dood. Wanneer hij terugkeert naar de 
gewone samenleving, kan hij de zwarte 
begeerte niet loslaten. En dus doodt hij 
de koning. En Banquo. En... De eerste 
moorden van Macbeth zijn nog ‘politiek’ te 
noemen, daarna wordt het moorden steeds 
willekeuriger: ook vrouwen, ook kinderen. 

Is Macbeth een psychopaat? Nee, hij 
is een mens die zijn eigen misdadige 
natuur volgt. In Macbeth voelen we hoe 
diep de moordlust genetisch in ons 
verankerd is. Het enige wat we kunnen 
doen, is dat genetische materiaal zo goed 
mogelijk controleren. Want als het aan de 
oppervlakte komt, weten we er geen raad 
mee.

Maar Macbeth is niet alleen maar een 
monster. Hij blijft nadenken, ook al baadt 
hij in het bloed. Macbeth ziet zijn daden 
als expressie van een grotere gedachte. 
Een zwarte gedachte, maar wel een 
gedachte. Macbeth is de mens die we 
zouden kunnen zijn als we de verkeerde 
knoppen indrukken. Wanneer we huiveren 
bij zijn misdaden, huiveren we om onszelf. 
Dader, slachtoffer, toeschouwer. Degene 
die toekijkt zou ook de dader kunnen zijn. 
Banquo vertegenwoordigt dat grensgebied. 
Hij heeft naast zijn vriend in de oorlog 
gevochten, hij kent de duistere krachten die 

woeden in Macbeth. Zijn empathie maakt 
hem tenslotte zelf tot slachtoffer. Banquo’s 
geest blijft in Macbeth verderspoken, hij 
is het litteken op Macbeths ziel dat nooit 
helemaal geneest. 
En de heksen? Ook zij zijn spiegels, zij 
weerkaatsen het gedrag van de mens en 
objectiveren het. De heksen zetten tot niets 
aan, stimuleren de mens enkel om zichzelf 
te leren kennen. Zij vormen de verbinding 
met de alomtegenwoordige natuur, 
met meer dan veertig dieren, stormen, 
zonsverduisteringen en de nacht die maar 
niet wil intreden. ‘Is het al nacht?’ 
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Waarom overvalt mij dit gruwelijk visioen
dat mijn nekhaar overeind doet staan
dat mijn hart tegen mijn ribben slaat?

De gruwel die ik mij verbeeld –
mijn gedachten die aan moorden denken –

schokken mij als mens zodanig
dat ik gewurgd wordt in een waan,

een waan, een waan.’

 Macbeth

‘



over macbeth (2) 
Dé vraag van Macbeth is: waarom pleegt Lady Macbeth 
zelfmoord? Eerst fluistert zij Macbeth de moord op koning 
Duncan in, maar daarna deinst ze terug verteerd door 
schuldgevoelens. Hoe verklaar je deze omslag? En hoe 
verklaar je de aanvankelijke aarzeling van Macbeth? Onze 
hypothese is dat er tussen Macbeth en zijn vrouw een 
sadomasochistische verhouding bestaat. Macbeth doet 
alsóf hij bang is en aarzelt. Zijn twijfel is niet echt, hij heeft 
haar influistering niet nodig. Zij zet hem tot niets aan, 
omdat alles er al is. Wat overblijft, is een spel waarvan 
zij beiden genieten, aanvankelijk toch. Haar ophitsingen 
winden hem op. Voor Lady Macbeth is de inzet van het spel 
het veroveren van de macht. Zij wil dit uit liefde voor haar 
man, omdat ze ervan overtuigd is dat hij dit nodig heeft, dat 
hun relatie dit nodig heeft. Na de moord op koning Duncan 
is die macht bereikt, en hoeft het moorden voor haar niet 
meer. Maar voor Macbeth kan het spel niet lang genoeg 
duren. Het moorden heeft niets meer met macht maar alles 
met bloeddorst te maken. Dat is voor Lady Macbeth niet te 
verdragen. Het drijft haar weg van haar man, in de armen 
van haar eigen dood.
In het vierde bedrijf zit een merkwaardige scène, waarin 
Malcolm zijn vriend Macduff probeert te overtuigen dat hij 
nog slechter is dan Macbeth, maar vervolgens zegt dat 
het een grapje was. Grapje of niet, er blijft iets hangen, we 
voelen dat iets van de zwarte wensgedachten van Macbeth 
ook in Malcolm aanwezig is. En ook Macduff wordt een 
moordmachine, zodra zijn vrouw en kinderen door Macbeth 
zijn afgemaakt. Shakespeare is niet geïnteresseerd in 
één enkel mens. Hij wil ons dé mens tonen. Hij wil laten 
zien hoe diep het geweld in ons geworteld is. En ook 
dat, wanneer je de drang tot geweld volgt, je ook jezelf 
beschadigt. Geweld is bij Shakespeare altijd extreem, maar 
nooit blind. Geweld wordt gepleegd met open ogen. Er is 
een gedachte en een besluit. Ook Anders Breivik was niet 
blind. 

Johan Simons en Koen Tachelet 
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scenografie jan versweyveld

Centraal op het toneel bevindt zich een vierkant vlak: 
de ruimte van Macbeth. Hier worden oude en nieuwe 
wreedheden getoond en (her)beleefd. Het is zowel een 
fysieke als een mentale ruimte, omdat de gebeurtenissen 
een circulaire structuur hebben. Misschien gebeuren ze 
echt, misschien zijn het herinneringen. Om die ruimte heen 
bevinden zich een aantal kringen. De eerste kring wordt 
gevormd door laboratoriumtafels rondom het speelvlak. Het 
is het domein van de heksen, van het observeren. Het maakt 
van Macbeth een case study. In een tweede kring staat een 
kleine tribune die de positie van de toeschouwer spiegelt. Het 
vormt het nulpunt van de reflectie, van waaruit de handeling 
vertrekt of tot stilstand komt. Een aantal deuren maken het 
mogelijk een spel te spelen van er zijn en er niet zijn, van 
verschijnen en verdwijnen. Acteurs kunnen er bliksemsnel 
van rol wisselen. Alleen Macbeth en zijn Lady zijn veroordeeld 
om de hele tijd aanwezig te zijn op het speelvlak, hun daden 
zichtbaar voor het oog van de wereld.

compositie warre simons

Het muzikale concept bestaat uit twee lagen. De eerste 
laag wordt gevormd door bewerkte dierengeluiden (i.s.m. 
Roald van Dillewijn). Shakespeare gebruikt opvallend veel 
dieren. Dieren van de nacht, van de dood. Deze geluiden 
zitten om de tekst heen, als achtergrond of als kort accent. 
Ze werken situationeel: gezoem van vliegen verbind je 
intuïtief met verrotting. De tweede laag is een vijfdelige 
liederencyclus voor countertenor en viool, typische 
klanken uit de tijd van Shakespeare. In tegenstelling tot de 
elektronica zijn de liederen live. Niet wild maar gestileerd, 
niet dynamisch maar statisch. ‘Macbeth zit vol met dood 
en vernietiging. Ik wilde geen muziek schrijven die het daar 
nog eens over had, maar muziek maken die zelf al dood is. 
Muziek als stof, dode materie die zich in volledige overgave 
onderwerpt aan de wetten van de natuur.’
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