
  WILLIAM SHAKESPEARE

Dit jaar herdenken wij de 400e sterfdag van de grootste en bekendste toneel -
schrijver ooit, William Shakespeare. Uiteraard gaat deze herdenking gepaard
met de uitgifte van verschillende series postzegels, zoals bijvoorbeeld in het
Verenigd Koninkrijk, maar ook tal van andere - vooral Engelstalige - landen
zullen de gelegenheid aangrijpen om de beroemde dichter te eren. In dit
artikel een nadere kennismaking met William Shakespeare en een aantal van
zijn beroemdste werken.

William Shakespeare werd in 1564 geboren in Stratford-upon-Avon in het graafschap Warwickshire, zo'n
160 kiometer ten noordwesten van Londen. Zijn exacte geboortedatum is niet bekend maar hij werd 
gedoopt op 26 april 1564, en omdat het in die tijd gebruikelijk was dat kinderen drie dagen na hun geboorte
werden gedoopt, wordt algemeen aangenomen dat hij op 23 april geboren is. Overigens overleed hij op
precies dezelfde datum, 52 jaar later, in 1616. Als derde in een gezin met acht kinderen groeide William
op in een kleine plattelandsgemeente, ver van het culturele, intellectuele en bestuurlijke centrum van het
land, London.

In feite was er niets dat er op wees dat de jonge William zou uitgroeien tot zo'n gevieerde toneelschrijver 
en dichter. Zijn ouders waren John Shakespeare, een handschoenmaker en handelsman, en Mary Arden, de
dochter van een welgestelde boer, maar het gezin was allesbehalve rijk of van aanzien. Hij kreeg geen
universitaire opleiding, kwam niet onder het mentorschap van een bekende kunstenaar, en ook trouwde
hij niet voor geld of prestige. Zijn talent als acteur was zeer bescheiden en hij staat niet bekend om zijn
bijzondere toneelprestaties. Zijn succes als toneelschrijver had hij met name te danken aan de koninklijke
bescherming die hij kreeg. Ondanks al deze beperkingen is Shakespeare nu de meest uitgevoerde
toneelschrijver ter wereld.

Shakespeare bezocht de plaatselijke school, King's New school, waar zijn vakken waarschijnlijk hebben
bestaan uit klassieke Griekse mythologie, geschiedenis, Romeinse blijspelen, retorica, taalkunde, Latijn en
mogelijk Grieks. In zijn jonge jaren worstelde William's vader met de aflossing van een grote financiële
schuld waardoor William, anders dan zijn tijdgenoot en collega-toneelschrijver Christopher Marlowe, geen
universitaire studie kon volgen. In plaats daarvan trouwde hij in 1582, op de leeftijd van 18 jaar, met
Anne Hathaway, een vrouw die acht jaar ouder was en drie maanden zwanger. Hun eerste kind, Susanna
werd in 1583 geboren en een tweeling, Hamnet en Judith, volgde in 1585. Van de daarop volgende zeven
jaar is er nauwelijks iets bekend over het leven van William Shakespeare, vermeldingen
zijn tegenstrijdig, incompleet of onbetrouwbaar. Kenners noemen deze periode ' de verloren jaren '.
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In 1592 wordt William Shakespeare genoemd in een pamflet van de Engelse schrijver Robert Greene, die
hem in een van zijn toneelrollen in London bekritiseert, Blijkbaar is Shakespeare naar de hoodstad getrokken
om daar als acteur en schrijver werk te vinden, wat hem al snel lukte. Tussen 1590 en 1592 zijn daar zijn 
toneelstukken HENRI VI, RICHARD III en THE COMEDY OF ERRORS opgevoerd. Toen de theaters vanwege
een pestuitbraak moesten sluiten, schreef hij twee verhalende gedichten, VENUS AND ADOIS en THE RAPE
OF LUCRECE, en mogelijk is hij toen begonnen aan zijn serie schitterende sonnetten vol beeldspraak en
taalvondsten. Honderd vier en vijftig sonnetten zijn bewaard gebleven en bevestigen zijn reputatie als zeer
begenadigd dichter. Tegen 1594 had hij ook de toneelstukken THE TAMING OF THE SHREW en de twee
THE TWO GENTLEMEN OF VERONA en LOVE'S LABOR'S LUST geschreven.

In 1594, toen zijn naam als acteur en toneelschrijver gevestigd was, nam Shakespeare een financieel belang in
The Lord Chamberlain's Men, een van de meest populaire toneelgezelschappen van London in die tijd. Hij
bleef gedurende zijn hele verdere carrière lid van dit gezelschap, waarbij hij regelmatig optrad voor het hof
van Koningin Elisabeth I. Zijn meest succesvolle en vruchtbaarste periode beleefde hij rondom 1595,toen hij
RICHARD II, ROMEO AND JULIET, A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM en THE MARCHANT OF VENICE schreef.
Met het geld dat hij met deze successen verdiende kocht hij in 1597 het op een na grootste huis in Stratford
hoewel hij zelf in in London bleef wonen. Twee jaar later liet Shakespeare
samen met enkele andere leden van The Lord Chamberlain's Men, aan de
rand van London een achthoekig theater bouwen, The Globe. Toen Koning
James I in 1603 op de troon kwam kreeg het gezelschap van Shakespeare
officiële koninklijke erkenning, waarna de groep bekend werd als The King's-
Men. Tijdens de regeerperiode van James I schreef Shakespeare een aantal
van zijn grootste werken over de macht van het hof, zoalso.a  KING LEAR,
MACBETH en ANTONY AND CLEOPATRA. In 1609 en / of 1611 werden de 
de gebundelde sonnetten van Shakespeare gepubliceerd. Hij leefde echter
niet lang genoeg om de publicatie van zijn verzamelde toneelwerken mee
te maken, de FIRST FOLIO , die werd uitgegeven in 1623.

In maart 1616, toen zijn gezondheid achteruit ging, maakte Shakespeare zijn testament op. Omdat zijn enige 
zoon Hamnet in 1596 op elfjarige leeftijdwas overleden, liet hij het grootste deel van zijn nalatenschap
achter aan zijn twee dochters, met gelijke legaten voor zijn zuster, theater partners, vrienden en de armen
van Stratford. Een fascinerend detail in zijn testament was dat hij het ' op een na beste bed ' van de famillie
naliet aan zijn vrouw Anne. Hij stierf een maand later, op 23 april 1616. Aan de wereld liet hij een onschat-
bare erfenis na van 38 theaterstukken, 154 sonnetten en twee verhalende gedichten.
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Toen William Shakespeare in zijn geboorteplaats Statfort-upon-Avon stierf, werd hij al beschouwd als een van
de grootste Engelse toneelschrijvers van zijn tijd. In de vier eeuwen die daar op volgden is hij niet alleen een
grootste Engelse dichter, maar de grootste  toneelschrijver in de Engelse taal ooit. Zoals zijn tijdgenoot en
collega Ben Jonson over Shakespeare schreef: "Hij behoort niet tot een tijdperk, maar tot de eeuwigheid ".

De werken van Shakespeare worden nog altijd over
de gehele wereld uitgevoerd, besproken en bewerkt,
wat hem ongetwijfeld maakt tot de meest invloed-
rijke schrijver aller tijden. Hij introduceerde in de
Engelse taal zo'n 1700 woorden, begrippen, zinnen
en gezegden, zoals 'assassination' ( moord ) en
 'all's well that ends well' ( eind goed, al goed ).

Op Britse en andere postzegels zijn de afgelopen
jaren met regelmaat quotes uit zijn toneelstukken
verschenen, zoals op de nieuwste Royal Mail uitgave

van 5 april jongstleden. 

Sinds 1964, het jaar waarin zijn 400e geboortdag werd herdacht, zijn er vele postzegels met de beeldenis
van Shakespeare of scenes van zijn vele spelen verschenen. Voor de uitgave van 1964 was er in Engeland
veel vraag vanuit het publiek om de schrijver met een postzegeluitgifte te eren.De Royal Mail stond daarbij
echter voor een dilemma, want nog nooit eerder was een 'burger' op een Britse postzegel verschenen. Er
werd echter een elegante oplossing gevonden door de bekendmaking dat de postzegels werden uitgegeven
ter gelegenheid van het 1964 Shakespeare Festival in Stratford-upon-Avon. De serie werd gevormd door vier
lage waarden met het portret van Shakespeare zelf, gebaseerd op de beroemde gravure  van Martin
Droeshout voor de First Folio van 1623. Het portret werd gespiegeld afgebeeld zodat de schrijver kijkt naar
de bekende afbeelding van de Koningin. In het centrum staan de scenes uit A Midsummer Night's dream,
Twelfth Night, Romeo en Juliet en Henry V. De hoogste waarde toont een scene uit Hamlet, waarbij de 
Deense prins overpeinst met de schedel van Yorick, de hofnar, in zijn hand.

Het probleem voor postzegelontwerpers is dat er geen portretten van Shakespeare bestaan die tijdens zijn
leven zijn vervaardigd. De ets van Droeshout op de First Folio, wordt geacht een goede gelijkenis te hebben
van de schrijver, omdat in het voorwoord zijn collega-auteur Ben Jonson, die veel met Shakespeare samen-

◄       werkte, het portret heeft goedgekeurd. In 2006 werd
Shakespeare gekozen in de top-10 van de belangrijkste Britten,
zoals deze werden afgebeeld op een serie gewijd aan 150 jaar
National Portrait Gallery. Op de Shakespeare-zegel staat een
portret dat wordt toegeschreven aan de schilder John Taylor,
dat hij rond 1610 van de schrijver gemaakt zou hebben.              ►
De National Portrait Gallery is er van overtuigd dat het een
schilderij van Sheakespear betreft, maar hard bewijs is er niet.
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Dan is er nog het Cobbe-schilderij, waarvan geclaimd wordt dat de schrijver William Shakespeare er op
staat afgebeeld. Hetis een vroeg-Jacobijns portret geschilderd op paneel, vermoedelijk vervaardigd rond 
1610. Het werd door de aartsbisschop van Dublin, Charles Cobbe, verkregen tesamen met een portret
van Henry Wriothesly, een bescherheer van Sh\akespeare en de mogelijke opdrachtgever en financier
van dit portret.

Het feit dat het schilderij al vroeg in de 17e eeuw vele keren werd gekopieerd geeft aan dat er een destijds
beroemd persoon staat afgebeeld, waarschijnlijk Shakespeare dus. Op postzegeluitgiften van diverse landen
vinden we deze verschillende portretten terug.

Vele landen hebben de Britse bard al met een postzegeluitgifte geëerd. In het Verenigd Koninkrijk zijn
Shakespeare en zijn werken in de laatste vijftig jaar op 25 verschillende postzegeluitgifte verschenen.
Daarmee is hij het meest geportretteerde personage op Britse postzegels, op de leden van de Koninklijke
famillie na.

Overgenomen uit het maandblad van de Postkoets Layout Jacques van der Vat
Samensteller Ton Vis jjpvdvat@gmail.com
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