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3 Toneelstuk over Anna
van Ewsum op binnen-
plaats van borg Nienoord
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Anna wordt vanaf donderdag vijf-

maal op de planken gebracht bij

borg Nienoord in Leek. Acteur en

tekstschrijver Wouter van Schie

(53) uit Leek schreef de voorstel-

ling over de bekende zeventiende-

eeuwse borgvrouw Anna van Ew-

sum en haar huwelijk met Georg

Wilhelm von Inn- und Kniphau-

sen.

Bijzonder is dat Van Schie grafo-

logisch onderzoek liet doen naar

handtekeningen van de hoofdper-

sonen in het toneelstuk.Hij liet een

gediplomeerd grafologe kijken

naar de ondertekeningen op het of-

ficiële trouwcontract van Anna en

Georg Wilhelm uit 1665. Zij kon

daarmee tot op zekere hoogte de

karaktereigenschappen van het

tweetal bepalen. Die heeft Van

Schie in het toneelstuk verwerkt.

Aan de productie werken in to-

taal zo’n 40 mensen mee. Daarvan

is de helft organisatie en de helft

spelers. "De rollen worden vervuld

door ervaren amateurs."

Voor alle rollen werden afgelo-

pen november open audities ge-

houden. "Daar kwamen zo’n veertig

mensen op af. De helft van de vrou-

wen kwam voor de hoofdrol van

Anna." Wie haar moest spelen was

voor Van Schie meteen duidelijk.

"Toen ik Kirsten Zeef (uit Gronin-

gen) voor het eerst zag dacht ik

echt even dat het Anna was. Kir-

sten lijkt veel op Anna en ze heeft

de uitstraling van een jonkvrouw."

De voorstelling gaat over de dag

voorafgaand aan het huwelijk van

Anna met haar tweede man Georg

Wilhelm von Inn- und Kniphau-

sen. Volgens de overlevering zou

Anna een goed huwelijkmet Georg

Wilhelm hebben gehad, maar Van

Schie trekt dat in twijfel. "Ik geloof

dat niet. Toen ik haar leven onder-

zocht kwam ik erachter dat ze lie-

ver niet opnieuw wilde trouwen.

Maar ze kon niet anders want een

man moest de borg runnen."

Meer informatie is te vinden op
www.annavanewsum.nl
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