
De Hoge WachtersHoed wordt gespeeld door:  Frank Glaser  
 

Als Mens:  
 
Frank Glaser is een fijne man 
soms wat roekeloos, 
als het even kan ? 
Nee, zeer zeker niet, 
want hij beweegt secuur, 
als u dat maar wiet ! 
Hij is aardig en niet karig. 
Hij is goed, met een beetje moed. 
Hij is braaf, en gelukkig nooit laaf. (dronken) 
Hij komt altijd op tijd, 
want hij is een mens van vlijt. (ijverig) 
Hij is overal voor te porren, 
maar zit soms wel eens te morren. 
 
Kortom, Frank is een gelukkig mens, 
en dat was voor vele jaren, 
zijn grootste wens. 
 

Als Acteur: 
 

Als acteur vind ik hem goed, 
want daarin toont hij wél, heel veel moed ! 
De Hoge WachtersHoed speelt zoals het hem betaamt, 
waarbij het overbodig is, dat hij zich daarover schaamt.  
Maar natuurlijk doet hij dat ook niet, 
al hoewel, misschien als hij zingt, een lied.   
Hij acteert al vele jaren,  
met verschillende gebaren, 
die hij toont aan het publiek, 
met of zonder, eigen gemaakt muziek. 
Frank speelt de sterren van de hemel,   
als kijker voel je je ook daadwerkelijk, in de Hemel. 

 
Frank kan zich perfect in een avontuurlijk spel inleven. 



Hij laat zich niet teveel kneden, voor zijn rol nog beter te kunnen 
neerzetten. Maar hij doet toch zijn best! 
Frank moet meer over de hoofden van het publiek kijken, waardoor hij 
meer ontspannender kan acteren. Maar aan de andere kant, geeft het hem 
wel dat beetje extra, voor een smeuïge  woordensoep te maken ! 
Je reageert wel adequaat (goed en direct) op je medespelers. 
Zijn Mimiek, (dit zijn de trekken in je gezicht) ziet er héél goed uit. 
De expressie, (de uitdrukking van de taal en gezicht) is prettig om te zien.  

 
* Nog even dit: 

 

Frank betekent: ‘De Fransman’. 
Het is ook deels een combinatie van meerdere namen, zoals; “ruw, 
ongemanierd, brutaal, vrijmoedig en niet te vergeten een munteenheid,” 
alleen dan schrijf je het met een kleine  -f-  dus frank. ‘Djibouti, Mali, 
Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland, Rwanda en Boeroendi.’  In 
deze landen, wordt aan ‘frank’ dus ook aandacht geschonken.  
Ik mag wel zeggen dat je wereldberoemd bent! Nou ja, je naam in ieder 
geval! 

  


