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This image from 1591 refers to 
the belief the devil gave witches 

magic dolls.



King James 
VI 
personally
tortures
and
interrogates
supposed
witches.

Witches are sentenced to death for their
alledged crimes.

Stabbing 
witches with 
needles was 
supposed to 

determine  
their guilt.



Implements described as used during interrogations included

• the boot, which crushed feet and lower legs
• a type of pincer, and needles to forcibly extract nails 
• pilliwinks



James VI was travelling to Denmark to 
collect his new bride Anne of Denmark in 
1589. During the crossing, the storms were 
so severe one ship sailing with King James' 
fleet actually sank. James became 
convinced that this was the work of 
witches. 

During the reign of King James VI (1603-
1625), witches were put on trial, tortured 
and even executed. Of course, the ‘witches’ 
on trial eventually confessed to witchcraft 
to try and raise a tempest and sabotage the 
very boat King James and his queen were 
on. 



Actors have considered it bad 
luck to mention Macbeth by 
name while inside a theatre, 
sometimes referring to it as "The 
Scottish Play“.

Shakespeare is said to have used 
the spells of real witches in his 
text, purportedly angering the 
witches and causing them to 
curse the play. Thus, to say the 
name of the play is believed to 
doom the production, and cause 
injury or death to cast members: 
there are stories of accidents 
and misfortunes and even 
deaths taking place during runs 
of Macbeth.
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Shakespeare gebruikte 
bestaande bronnen en ideeën in 
zijn werk. Het werk sloot aan bij 
de opvattingen van de koning.
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Macbeth is als heldhaftige 
strijder niet automatisch van 
kwade wil, maar is zeer 
ambitieus. Hij laat zich tegen 
beter weten in verleiden tot 
moord(en). Dat levert hem een 
schuldgevoel op en het heeft 
hem juist het geluk in het leven 
ontnomen.
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• Macbeth
• Banquo valt niet voor de 

verleidingen van de Three 
Witches, maar zijn naïviteit 
kost hem z’n leven.

• Lady Macbeth
• The Three Witches spelen 

met de levens van de 
menselijke personages en 
testen hun vrije wil en 
wilskracht.

• Macduff bezorgt Macbeth 
zijn verdiende loon.



Macbeth twijfelt, maar is 
toch niet in staat de 
verleiding te weerstaan. Hij 
kan de gevolgen van zijn 
daden niet aan en wordt 
geplaagd door 
hallucinaties, 
waanbeelden, en geesten.

full of scorpions is my mind

Will [the] ocean wash this blood
clean from my hand? 
No, this my hand will rather
the […] seas [red]

Lady Macbeth is sterker 
en meedogenlozer dan 

haar man. Ook zij gaat na 
alle daden dingen zien, 
maar heeft op het eind 

wel de besluitvaardigheid 
om zelfmoord te plegen.

Look like th' innocent flower,
But be the serpent under ’t.

What’s done is done.



Achtergrond
Thema’s

Hebzucht

Titel
Personages
Verhaallijn

Macbeth
William Shakespeare

Zie katern.
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‘s Nachts, voordat hij de moord 
op de huidige koning pleegt, 
loopt Macbeth zijn vriend 
Banquo tegen het lijf. Hij laat 
niks merken. De twijfel slaat toe 
bij Macbeth: kiest hij voor het 
goede of voor het kwade? Dan 
hoort hij het signaal van Lady 
Macbeth en dat geeft hem het 
laatste zetje om zijn 
gruweldood te gaan 
ondernemen.
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In de les.
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Macbeth laat de lezer het 
gevolg van blinde hebzucht 
zien. Er zijn meerdere manieren 
om met de verleiding van 
hebzucht om te gaan: een 
goede en een slechte.
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