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Heel de wereld is een schouwtoneel 
Mannen, vrouwen, ieder zijn deel 
We zijn slechts spelers, niet meer 
We komen op en verdwijnen weer 
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Beste leerkracht,  
Beste leerlingen, 
 
 
Binnenkort wonen jullie met de school een voorstelling bij van As you like it  /  Elk zijn 
Goesting  
Ter begeleiding hiervan geven wij graag een woordje uitleg. Helemaal achteraan in deze 
lesmap vindt u 3 pagina’s die een voorbeeld geven van wat u vooraf en na de voorstelling in 
de klas rond de voorstelling kan doen. Uiteraard bieden wij dit aan als leidraad en is dit geen 
must. 
 
Voorafgaand aan het eigenlijke theaterbezoek nog even het volgende: 
We weten niet goed of het nodig is om in te gaan op de codes wat betreft het bijwonen van 
een theatervoorstelling. Veel hangt af van wat de jongeren ‘gewoon zijn’. Daarom graag 
even dit: Theater is een ‘levende’ kunstvorm, gebracht door levende mensen (het is m.a.w. 
anders dan bij film waarbij de acteurs je niet kunnen horen of zien). Bij theater bepalen 
spelers en publiek samen de kwaliteit van de opvoering. Wanneer er door leerlingen (of 
leerkrachten) wordt gepraat, gegeten, ongepaste opmerkingen gemaakt, met de gsm 
‘gespeeld’, ... het getuigt niet van respect voor de spelers op scène en het stoort de mensen 
die de voorstelling graag en goed willen volgen. We vertrouwen erop dat u dit begrijpt. Een 
geconcentreerd, meegaand en levendig publiek is het leukst om voor te spelen. Laat u door 
de acteurs meevoeren en u maakt ze zielsgelukkig! Dank jullie wel daarvoor. 
 
De voorstelling duurt 80 minuten en sluit zeer goed aan op de lessen van de leerlingen van 
het vijfde en zesde jaar humaniora. Wij zorgen voor dit lesmateriaal om het theaterbezoek 
voor te bereiden en om het nadien met de leerlingen nog over de voorstelling te hebben. 
Het kan de betrokkenheid van de leerlingen alleen maar vergroten. En bovendien gaan ze 
hun ervaring langer meedragen. 
 
Stilletjes hopen wij dan ook dat onze voorstelling kan leiden tot pittige en boeiende 
(na)gesprekken of discussies in de klas. 
 
We wensen jullie bij voorbaat een fijne theaterervaring ! 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
De cast: Joren Seldeslachts, Astrid Annicaert, Jonas Van Thielen, Anaïs Jansen, Tom Voet en 
Reinhilde Van Driel 
 
Dirk De Keyzer 
artistieke leiding – regisseur/scenograaf 
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I. Inleiding 
 
Met As you like it / Elk zijn Goesting -en na Othello en Romeo & Julia- ronden we met Theater 
deToekomst onze trilogie rond verdraagzaamheid af. We zetten onze tanden opnieuw in een 
Shakespeare, geen drama of noodlotstragedie deze keer maar wel de speelse komedie As you like it.  
 
 

“Elk zijn goesting is theater als een ui met drie rokken. Midden op scène staat als in de goede 
Elisabethaanse traditie een verhoogd podium op houten whiskytonnen. Daarop speelt As you like it / Elk 
zijn goesting. Op het grondzeil rondom tonen de acteurs van dat stuk-in-het-stuk hoe repetities 
ontsporen en toneelspelen een kwestie is van ego’s met identiteitscrisissen. En daar nog eens buiten zie 
je de zes acteurs zoals ze zich ook in de coulissen zouden gedragen: als zichzelf.” (De Morgen) 

 
 
 
Theater deToekomst toont hoe een Elisabethaans spektakel -inclusief wapengekletter, theatrale 
kostuums, mannen die vrouwen spelen en vice versa- ‘er misschien wel zou kunnen hebben uitgezien`. 
  
As you like it / Elk zijn Goesting gunt de toeschouwer een blik achter de schermen van de 
theatermakerij. Het publiek krijgt niet enkel de making-of te zien van één van Shakespeare’s 
schitterende pareltjes maar hoort evengoed dat de stiel van theatermaker-acteur lang niet altijd een 
pretje is. 
 
We gooien ons in een bij wijlen hilarische tragikomedie die verleden en heden op een geestige en 
scherpe manier verenigt. 
 
Theater deToekomst brengt As you like it / Elk zijn Goesting uit ‘goesting’ maar evenzeer uit 
noodzaak want de situatie van acteurs en gezelschappen is precair.  
We grijpen Shakespeare’s meest geprezen en zwierigste komedie aan om een commentaar te geven 
op het huidige theaterbestel en het wel en wee van de acteur theatermaker anno 2018.  
 
 
 
 

 

 
Myn Heer dit is enckel spel 

zy schertsen slechts 
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II. Sleutel tot de voorstelling – verschillende spelniveau’s 
 
Het kernwoord bij Shakespeare’s As you like it is verwarring en als het zijn bedoeling was om echt 
verwarring te scheppen dan is hij daar als geen ander in geslaagd.  
De plot van As you like it is dan ook ongehoord complex. Na talloze persoonsverwisselingen vindt een 
kat er zelfs haar jongen niet meer in terug. Schrik dus niet wanneer je de draad kwijt raakt onderweg, 
ook wij kunnen ‘de bard’ niet altijd volgen. Niet dat dat erg is. Zit het leven zelf niet vol verwarring, 
verrassingen en misverstanden? Die vaak tot de meest onwaarschijnlijke situaties kunnen leiden?  
Wel daar maken wij graag en handig gebruik van. Neem nu vrouwen die zich voordoen als mannen 
om aan werk te geraken. Het klinkt misschien gek en doet aan als science-fiction. Maar sneller dan je 
het weet haalt de realiteit de fictie in. 
Om het met Steven Spielberg te zeggen:  
 

“Science-fiction is now just fiction and in the future fiction will become non-fiction.” 
 
In de voorstelling zien we een groep hedendaagse toneelspelers tijdens de repetitie van een 
theaterstuk van William Shakespeare.  
Hoe Shakespeare met zijn collega’s eind 16de eeuw een toneelstuk maakte en repeteerde dat weten 
we niet precies. Waarschijnlijk was het verschil met vandaag niet eens zo groot.  
We zien in het stuk de twijfels, passies en drijfveren van een groep mensen (mannen en vrouwen) die 
met elkaar leven en werken. Vermits het stuk gaat over het maken van theater zijn de acteurs de hele 
tijd op de scène aanwezig. We zien de spelers kostuums aantrekken/uittrekken, rekwisieten 
klaarleggen, souffleren maar evengoed ruziën of klagen over hun onzeker bestaan. Dit alles met veel 
zin voor humor en relativering. 
 
De scène is ingedeeld in 3 spelniveaus : 
 
Niveau 1: De zwarte vloer, de artiesten bevinden zich links of rechts aan de rand van de scène, op de 
voorrand van de scène of in de zaal. Hier zijn de acteurs/actrices zichzelf, we zien voorbereidingen en 
handelingen, horen flarden van gesprekken die zich doorgaans in de coulissen afspelen. 
 
Niveau 2: Op een okerkleurig grondzeil spelen de acteurs en actrices de rol van acteurs (allemaal 
mannen dus). Er zijn ‘zogezegd’ geen vrouwen aanwezig (zie ook verderop bij III. Een stuk in een stuk). 
Er wordt gerepeteerd, geregisseerd en commentaar gegeven op mekaar en op het spel.  
Niveau 3: Als de acteurs op het centrale houten podium staan, spelen ze de personages uit de 
komedie As you like it. 
 
Meta-theater 
De verschillende niveaus of lagen in As you like it / Elk zijn goesting maken de voorstelling niet 
noodzakelijk complex maar net boeiend en lichtvoetig.  
Een term die voor dit soort theater vaak wordt gehanteerd is Meta-theater. 
Het ene niveau beïnvloedt, verduidelijkt (of geeft commentaar op) wat er zich op een ander niveau 
afspeelt. Zo zien we gebeurtenissen en ervaringen van personages uit Shakespeares As you like it 
parallel lopen of zich vermengen met het doen en laten van de acteurs.  
Deze gelaagdheid is de spil van onze As you like it / Elk zijn goesting.  
 
 
Een voorbeeld : 
 
. Rosalind wordt verliefd op Orlando (allebei personages uit As you like it) = Niveau 3 
. De acteur die Rosalind speelt (een man verkleedt als vrouw) wordt verliefd op de acteur (een vrouw 
verkleedt als man) die Orlando speelt = Niveau 2 
. Een andere acteur die (echt(?)) verliefd is op de actrice (die een man speelt) wordt jaloers en komt in 
conflict met de eerste acteur = Niveau 1 
 
Stel dat je nu de draad kwijt bent…  
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Hier neergeschreven lijkt het Chinees maar als je het gespeeld ziet, wordt alles duidelijk. Want As you 
like it / Elk zijn goesting is geen moeilijke voorstelling. Ze legt zichzelf uit en al heb je er waarschijnlijk 
nog meer aan als je één en ander vooraf weet, kan zuiver interesse in en nieuwsgierigheid naar 
theater al wonderen doen. Niet te veel nadenken en vooral genieten is de boodschap dus! 
 
 
                     

 
 
 
 
 

III. Waarom As you like it ? 
 
Alleen al het gegeven dat het voor vrouwen verboden was om op een scène te staan, prikkelt onze 
verbeelding. Ten tijde van Shakespeare was het bij wet verboden voor vrouwen om theater te spelen, 
op straffe des doods. In De twee Veronezen voert Shakespeare voor het eerst een meisje op dat zich 
verkleedt als jongen. Ook in As you like it zorgt een als jongen verkleed meisje (dat sowieso al door 
een jongen werd gespeeld) voor de nodige verwarring. 
De vrouwenrollen werden in de 16de en 17de eeuw gespeeld door knapen, jongens van 15 à 16 jaar. 
Dit ligt ver achter ons. Toch wordt er ook nu nog steeds -vaak onterecht of ongepast- een onderscheid 
gemaakt tussen mannen en vrouwen. En dan hebben we het nog niet eens over hetero en holebi of 
transgender of …  
 
Met As you like it / Elk zijn goesting sluiten wij onze 3 theaterseizoenen overlappende Shakespeare-
trilogie af. Na Othello en Romeo & Julia gooien wij ons met volle goesting en overgave op de komedie 
As you like it. 
Met als centrale thematiek (on)verdraagzaamheid laat het laatste deel van de triptiek hiervan weer 
een ander facet zien. Na de passionele liefde in Othello (met raciale ondertoon) en de verboden liefde 
bij Romeo & Julia (gevolg van een familievete) draait alles nu om de verholen liefde (gendergegeven). 
Wie wil wie of wie wil wat? En kan Elk zijn goesting krijgen? 
Soms hoor je wel eens stemmen die zeggen dat Shakespeare ’s repertoire niet meer van deze tijd is. 
Hoezo? Met -in tal van zijn komedies- de veelvuldige verwarring tussen de seksen sneed hij 
vierhonderd jaar geleden al een onderwerp aan dat vandaag actueler is dan ooit. 
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De laatste tijd is er zeer veel te doen rond de genderproblematiek: 
 
   a.  gendergegeven 

  -Culturele gewoontes bepalen wat mannen of vrouwen wel of niet mogen doen  

- vrouwen aan de haard, mannen zijn de kostwinner 

- mannen mogen geen make-up gebruiken, vrouwen moeten oksels en benen ontharen 

  -Verschillen in sexuele geaardheid 

- Het transgender zijn: het gevoel met of in het verkeerde lichaam te leven of geboren te zijn. 

 - Discriminatie op basis van het geslacht 

 -het ‘glazen plafond’ 

-loonverschillen tussen man en vrouw voor hetzelfde werk 

Het zijn allemaal ‘hot items’ in de media, jongeren zijn er mee begaan en er zijn zelfs politici die 
menen er hun (foute) zegje te moeten over doen. 
Is het in de hedendaagse (Westerse) maatschappij niet langer taboe om hier openlijk over te spreken, 
dan is het dat in de kunsten al lang niet meer.  
In onze theaterproductie halen we (vooral) de man/vrouw kwestie aan. Ook omdat we terugkoppelen 
naar Shakespeare’s tijd toen vrouwen niet eens toneel mochten spelen. 
Doordat een vrouw in de huidige tijd (ook financieel) onafhankelijk is, kan ze zelf bepalen wat en of ze 
studeert, ze kiest de job die ze wil, is vrij al dan niet te trouwen, kiest er voor kinderen te krijgen al 
dan niet, … 
Of is dit te rooskleurig? 
 
Misschien. Waarschijnlijk. Hoe dan ook is de positie van de vrouw in de maatschappij nog steeds 
‘anders’ dan die van de man. Met onze theaterproductie willen wij daarop een commentaar geven en 
omdat we theatermakers zijn, beperken we onze commentaar tot de theatersector. Ongetwijfeld zijn 
er in andere sectoren gelijkaardige patronen merkbaar. 
 
 Stel:  Een vrouw/meisje studeert af als actrice, dan: 
 
   -zijn er sowieso al meer actrices afgestudeerd dan acteurs 

-zijn er meer (interessante) rollen beschikbaar voor mannen dan voor 
vrouwen 
-vinden mannen dus sneller werk dan vrouwen 
-komt het voor dat acteurs, voor hetzelfde werk, meer verdienen dan hun 
vrouwelijke collega’s 
-zijn actrices kwetsbaarder voor ongewenste intimiteiten (#metoo) dan 
acteurs 

 

b. economisch gegeven 

Je zou op basis van voorgaande kunnen stellen dat het wel of niet kunnen leven van het beroep als 
actrice vandaag een economisch gegeven is. Door het grote aanbod actrices versus het kleine aanbod 
rollen voor vrouwen (ten gevolge van het theaterrepertoire dat vooral op grote mannenrollen is 
gericht) is er te weinig werk voor actrices en kiezen veel actrices ervoor les te gaan geven of helemaal 
een carrièreswitch te maken.  
Er is sowieso -mede door de verrechtsing binnen de politiek- helaas minder aandacht en geld voor 
cultuur in het algemeen en de (podium)kunsten in het bijzonder. Is het voor de doorsnee 
acteur/theatermaker (man) al moeilijk om van het beroep te leven dan is het dat voor actrices twee 
maal: ze is een vrouw en dan ook nog een keer actrice. 
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Uit handvest.org 2017 

“De afgelopen tijd is er heel wat te doen geweest rond de verloning van kunstenaars. In november 2016 publiceer-
de Kunstenpunt het onderzoek ‘Loont passie?’ over de kwetsbare sociaal-economische positie van de kunstenaar. 

 (…) De oplossing ligt voor de hand, zou je denken. Maak van een correcte verloning van kunstenaars de belang-
rijkste prioriteit of – waarom niet – de normaalste zaak van de wereld. In een extreem competitieve sector zoals 
die van de kunst, houden organisaties en kunstenaars elkaar maar al te vaak in een verstikkende houdgreep. (…) 
Prestige, prestatiedruk en onderlinge concurrentie maken dat kleinschalig werken en kwaliteit bewaken geen 
opties zijn. Dat de overheid dit concurrentiemodel aanmoedigt en grotere organisaties consequent bevoordeelt, 
draagt verder bij aan deze situatie.”  

 
 
Ondertussen -2 jaar na de publicatie van dit handvest- is er nog niets veranderd. Toch is het niet onze 
bedoeling om met onze productie een pamflet op de scène te zetten. Maar graag grijpen wij dit euvel 
aan om één en ander in de verf te zetten. We gaan niet zeuren, laat staan op de barricade springen. 
Het wordt geen feministisch manifest noch een klaagzang van de acteur, integendeel. As you like it is 
en blijft een komedie wees dus maar zeker dat het ‘plezant’ gaat blijven. Maar... ‘al lachend zegt de 
zot zijn gedacht’. 
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IV.  As you like it / Elk zijn goesting – the making of 
 
Wie getuige is van het tot stand komen van een stuk, gaat zich ook meer betrokken voelen bij dat stuk zelf.            
 
 
As you like it 
  

a. bij Shakespeare 
 
Shakespeare schreef dit stuk rond 1599 en het is van al zijn romantische komedies de blijmoedigste. 
Shakespeare noemde het stuk As you like it omdat hij een populair stuk wou maken. Vrij vertaald, 
betekent het ‘een stuk naar ieders smaak’ of ‘Naar het u bevalt’ zoals het bij Shakespeare-vertaler 
Willy Courteaux heet. In de versie van Theater deToekomst wordt dat ‘Elk zijn goesting’. 
Zo’n romantisch liefdesverhaal in een landelijke omgeving (ook pastorale genoemd), was in Engeland 
eind 16de eeuw heel modieus. 
Wat in die tijd ook heel gewoon was, was dat een schrijver de ideeën voor zijn verhaal ‘leende’. 
Shakespeare baseerde As you like it op ‘Rosalynde’ (1590) van Thomas Lodge. Terwijl de novelle van 
Lodge ernstig en zwaar op de hand was, is As you like it snel, snedig en heel ironisch.  
Heroïek en romantiek worden doorprikt met farce en boertige komedie.  
Het stuk speelt zich af in Frankrijk in het woud van Arden (eigenlijk de Franse Ardennen). Maar vlakbij 
Stratford up on Avon waar Shakespeare geboren is, bevond zich ook een Woud van Arden. Als 
jongeling heeft hij dit machtig woud zeker gekend en dit woest en uitgestrekt gebied heeft duidelijk 
zijn verbeelding geprikkeld. 
 

b. As you like it  bij Theater deToekomst 
 
Voor onze As you like it / Elk zijn goesting gaan we uit van een eigen vertaling van scènes uit het 
origineel stuk. 
As you like it werd door regisseur Dirk De Keyzer bewerkt, vertaald en op rijm gezet. 
 

- De bewerking houdt in dat er moest geschrapt worden in bepaalde scènes en neven-
plots. Dit om het stuk speelbaar te maken voor zes acteurs (die allemaal verscheidene 
rollen spelen) enerzijds. Anderzijds mocht het stuk niet langer duren dan anderhalf uur 
(een integrale opvoering neemt al gauw 2 uur en een half in beslag) om het ook overdag 
voor leerlingen op te kunnen voeren. Toch betekent een bewerking niet noodzakelijk dat 
dit afdoet aan de kwaliteit. Vaak integendeel omdat er heel wat balast -inhoud die 
vandaag niet meer relevant is- weggelaten kan worden. 
  

- De vertaling is trouw aan de poëzie, het literaire en de rijkdom van Shakespeare’s taal. 
Het bewaren van de muziek van zijn idioom is telkens weer de betrachting. Zoals wij het 
zeggen en spelen zo staat het er ook bij Shakespeare en dit in een speelse en voor een 
jong en breed publiek toegankelijke taal. 

 
 

- De rijm, die er bij Shakespeare niet is, is een technische keuze. Door het hanteren van 
rijm in As you like it (niveau 3) kan je als publiek duidelijk onderscheid maken tussen wat 
de spelers zeggen als personage in de opvoering van As you like it en wat ze zeggen als 
acteur tijdens de repetitie ervan (niveau 2) of langs de zijlijn (niveau 1). 

 
 
 
 

 

Al lachend zegt de zot zijn gedacht 
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een fragment uit As you like it   
Bedrijf  I Scène III 

 
Celia  Worden wij gescheiden dan zijn wij vervloekt 

   Dat mijn vader maar een ander erfgename zoekt 
   Jij en ik, we slaan samen op de vlucht 
   Ik ga met je mee wat je ook verzucht 
   We moeten enkel nog bedenken hoe 
 

Rosalind  Maar waar gaan we dan naartoe?  
Is dat niet stout? Toe, verklaar je nader. 

 
Celia   Naar ‘t Ardennerwoud, op zoek naar je vader. 

 
Rosalind  Da’s toch gevaarlijk twee meisjes middenin een woud 

   Schoonheid lokt dieven vlugger nog dan goud. 
 

Celia  Ik trek iets armzaligs aan dus niet mijn mooie kleren 
   En in mijn gezicht kan ik best wat bruine amber smeren 
   Jij Rosalind doet het op identiek dezelfde wijze 
   We worden niet overvallen en kunnen rustig reizen 
 

Rosalind   Is het niet veel beter dat ik 
 Celia  -want je bent dikker dan doorsnee dik- 
 Rosalind  Me op m’n beurt verkleed als man, inclusief baard 
   Met aan mijn heup een breed, lang nief zwaard 
   En al blijf ik binnenin een bange juf 
   Met aan m’n lijf al die mannelijke bluf 
   Kom ik zeker sterk en stoer voor de dag 
 

Celia  Wow, hoe heet je, zeg hoe ik je noemen mag? 
  

Rosalind  Euh, Ganymedes is ‘t eerste wat ik op ’t gevoel weet te bedenken 
   Naar Jupiters knechtje, dat kan mij ook voldoening schenken 
   Ja, Ganymedes, zo noem je me voortaan 
   En jij, hoe wil jij door je nieuwe leven gaan? 
 

Celia  Liever iets wat eerder vreemd aandoet 
   Aliena, lekker kort en ’t klinkt wel goed 
   Een kruis over het kuis hertoginnetje 
   Ik bruis als een struis herderinnetje 
 
 
 

c. een stuk in een stuk  As you like it / Elk zijn goesting 
 
Omdat we het graag bont maken, grijpen we Shakespeare’s komedie aan om bovengenoemde gender 
(-en economische) problematiek onder de schijnwerpers te brengen. Misschien kunnen we de 
verdraagzaamheid t.o.v. mekaar, om het even om welke sekse of geaardheid het gaat, een duwtje in 
de goede richting te geven.   
 
Is de plot van Shakespeare ‘s As you like it eerder ingewikkeld te noemen, dan is de plot die parallel 
loopt aan As you like it, onze plot dus, dat helemaal niet. 
  
Even in het kort: 
 

De regisseur (acteur die de regisseur speelt) van dienst heeft besloten om een Elizabethaans 
historisch correcte opvoering te brengen. Zijn keuze viel op As you like it  en net zoals dat ten 
tijde van Shakespeare het geval was, mogen er geen vrouwen meedoen. Alle rollen, dus ook 
de vrouwenrollen, moeten gespeeld worden door mannen.  
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Maar al bij aanvang van het stuk blijkt dat de regisseur alle moeite heeft om een mannelijke 
cast bij mekaar te krijgen. Uiteindelijk duiken er toch zes acteurs op. Het enige dat hij en ook 
nog 2 andere acteurs (samen 3 ‘echte’ mannen dus) niet weten, is dat er, van de in totaal zes 
acteurs, drie vrouw zijn die zich voordoen als man. Ze doen dit omdat ze als actrice (vrouw) 
niet aan de bak komen. 
Om niet door de mand te vallen moeten de in man verkleedde vrouwen zich wel heel wat 
clichés, vrouwonvriendelijke grappen, opmerkingen en zelfs ongewenste intimiteiten laten 
welgevallen. Ze zullen dus met andere woorden hun mannetje moeten staan, ‘de broek 
dragen’, schijnerectie en plaksnor incluis. Dat gaat allemaal goed tot één en ander tè ver gaat 
en de maskers (snorren dus) afvallen en dan… dan is ‘het kot te klein’. 
De roep naar een deus ex machina is groot. 
 
 

Jonas Goeienavond dames en heren, we gaan kijken naar mijn nieuwste stuk As you like it. 
 

Astrid Is dat niet van Shakespeare? 
  

Jonas Dat is hetzelfde. De nieuwe titel is Elk zijn goesting. 
 

Anaïs Mogen wij dan elk ons goesting doen? 
 

Jonas Neen! 
 

Reinh Neen, we gaan niet improviseren, ik kan dat niet. 
 

Jonas We gaan kijken naar een historische versie en dat wil dan ook zeggen, ten 1ste: Veel belegen seksmoppen 
van 400 jaar geleden en ten 2de: Alleen mannen, geen vrouwen. Ik werk niet met vrouwen, uit principe. 
Alleen maar met mannen die verkleed zijn als vrouwen. 

 
Joren (komt op uit de zaal) En worden wij daar voor betaald? 

 
Jonas Geen nood, dat gaat u niks kosten. 

 
Tom Ik vind die titel wel kunnen. 

 
Jonas Hoe gij zijt hier toch? (tegen Joren) 

 
Tom  Nee, ik was er al 

 
Joren Bwa ja, ik dacht ik spring toch ’s binnen. 

 
Jonas Maar ge had toch gezegd... 
 
Joren  En wat moet ik spelen?  
 
Jonas Een bronstig hert. 
 
Joren  Een wat?  
 
Jonas En ook nog de worstelaar. 
 
Joren Wat?  
 
Anaïs Ja jongen, als ge nooit naar de repetities komt... 
 
Reinh Dan hebt ge ook niks te zeggen, aller geen tekst in feite afin 
 
Tom Je moet je gewoon smijten man, je smijten en schuw en bronstig zijn. 
 
Astrid Bang en geil eigenlijk. 
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Jonas Het gewei ligt daar ergens. (tegen Joren) 
 

Reinh Waarover gaat dat stuk eigenlijk?  
 
Joren Hoe maar dat is een tak 

 
Astrid  Over de liefde! 

 
Jonas Juist! Over de liefde! 

een fragment uit As you like it / Elk zijn goesting 
Bedrijf  I Scène I 

 
 

 
 

 
 

 
 
V. As you like it – het verhaal 

 
Hoewel onze voorstelling niet moeilijk is, kan het zeker geen kwaad voor de voorstelling nog even 
de korte inhoud van Shakespeare’s As you like it mee te geven aan de leerlingen.  
De schrijver deed zijn uiterste best om het verhaal zelf complex te maken door verkleedpartijen en 
persoonsverwisselingen, dit om de verwarring goed aan te dikken. Het kan dus wel een handje helpen 
wanneer je vooraf weet wie wie is. 
 
Het verhaal speelt zich af in Frankrijk, in een tijd dat het land nog verdeeld was in hertogdommen. De ‘slechte’ 
hertog Frederik heeft zijn oudere broer, de wettige hertog, verbannen.  
Deze ‘goede’ hertog vlucht naar het woud van Arden. Het vrije, harde leven in het woud bevalt de edelman wel. 
De verjaagde goede hertog heeft één dochter Rosalind. Zij is in het paleis gebleven bij de slechte hertog als 
speelkameraadje voor diens dochter Celia. De nichtjes groeien samen op en zijn hartsvriendinnen. 
 
Op een dag is er aan het hof een worstelwedstrijd tussen Charles de worstelaar en Orlando. Rosalind en Celia 
zien hoe de weinig gespierde Orlando de doorwinterde worstelaar verslaat. Orlando is de jongste zoon van de 
overleden Roeland de Boys. Toen deze nog leefde was hij een trouwe vriend van de verbannen hertog. Wanneer 
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hertog Frederik dit hoort wordt hij razend kwaad. Rosalind is echter op slag verliefd geworden op Orlando en de 
jongeman zelf verlaat het hertogdom met Rosalind in zijn gedachten. Hertog Frederik die woedend is, richt nu 
zijn kwaadheid op zijn nicht Rosalind. Zij moet onmiddellijk het paleis verlaten. Celia die zo gehecht is aan 
Rosalind, besluit om mee te gaan.  
 
Uit veiligheid vermommen de meisjes zich, Rosalind doet zich voor als een herder met baard en Celia wordt zijn 
zus en dus herderin. Rosalind heet nu Ganymedes en Celia, wordt Aliena. Samen met Stootsteen de nar gaan ze 
op stap en na een lange tocht bereiken ze het woud van Arden. Wat ze niet weten is dat ook Orlando in het woud 
van Arden rondzwerft op de vlucht voor Frederik. 
De verbannen hertog ontmoet ondertussen de verdwaalde en uitgehongerde Orlando, geeft hem te eten en 
omarmt hem. 
 
In het woud ontwikkelen zich allerlei amoureuze avonturen. Orlando ontmoet Ganymedes en weet niet dat het 
Rosalind is die verkleed is als man. Orlando raakt goed bevriend met Ganymedes en neemt hem (haar dus) in 
vertrouwen over zijn liefde voor Rosalind. Om Orlando van zijn verliefdheid te ‘genezen’ spelen ze een spelletje: 
Ganymedes (Rosalind dus) speelt alsof hij (zij dus eigenlijk) Rosalind is die zo wispelturig is dat Orlando afziet van 
zijn liefde voor haar. Het tegendeel is echter het resultaat: Orlando wordt verliefd op Ganymedes (maar eigenlijk 
op Rosalind dus)... 
 
Na veel verwarringen besluit Rosalind haar vermomming af te werpen. De verbannen hertog kan nu Rosalind en 
Orlando inzegenen bij hun huwelijk. Dit gebeurt niet in de pracht en praal van een paleis maar wel in de schaduw 
van de liefelijke bomen van het woud van Arden. 
 
 
 

O dode bard hoe waar heb je gedicht 
Wie minde ooit, die niet minde op ’t eerste gezicht 
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VI. Documentatiemateriaal 
 

 
1. Theater 
 

Het theater -zoals het er in grote lijnen nog uitziet- werd ten tijde van Shakespeare in Engeland ‘uitgevonden’.  
In lang vervlogen tijden waren er natuurlijk de Grieken en hun tragedies. Dan viel er een zwart gat tijdens de 
middeleeuwen. Het licht aan het einde van de tunnel kwam er onder de vorm van de -veelal religieus 
geïnspireerde- mysteriespelen. Hier werd de scène of vaker de arena ingenomen door archetypes: het Lot, de 
Goedheid, het Kwaad... 
Het zou wachten worden tot Shakespeare’s tijd eer mensen van vlees en bloed met hun grote en kleinere 
kantjes onderwerp zouden worden van wat er zich op een scène afspeelt. Hij was één van de eersten die het 
tragische, komische en dramatische dat u en mij overkomt, zou verheffen tot ‘theater’. Het woord theater, 
naar The Theatre (een schouwburg in het 16de-eeuwse Londen), zou vanaf zijn tijd synoniem worden voor de 
plek waar er ‘gespeeld’ wordt. 

  
2. William Shakespeare zijn leven 

 
William Shakespeare werd geboren in Stratford up on Avon op 23 april 1564 als oudste van 8 
kinderen. Zijn vader John Shakespeare was een handschoenmaker en wolhandelaar, schepen en zelfs 
even burgemeester van Stratford. Na zijn lagere school ging William naar de ‘Kings New school’ en 
genoot daar gratis onderwijs omdat zijn vader in de gemeenteraad zat. Zes dagen op zeven kreeg hij 
daar Latijn, zowel het lezen als het memoriseren maar ook de kunst van het schrijven was belangrijk. 
Hij maakte kennis met het werk van Vergilius en Ovidius waarvan de ‘Metamorfosen’ zijn lievelings-
boek was. Tijdens Williams kinderjaren deden verschillende theatergezelschappen uit Londen 
Stratford aan en zij traden op in de herbergen en in het gildehuis. Kleine William is vast en zeker 
getuige geweest van allerlei soorten vermaak: pantomimes, worstelwedstrijden en theatervoorstel-
lingen waarbij de acteurs ook acrobaten en muzikanten waren.  
Toen William 17 à 18 jaar was, waren zijn studies afgerond en ging hij aan de slag als assistent-
onderwijzer of als klerk van een notaris, daar zijn geschiedschrijvers het niet over eens. In 1582 
trouwde William, hij was dan 18, met de 8 jaar oudere en reeds zwangere Anne Hatheway. Zij kregen 
3 kinderen Suzannah en de tweeling Hamned en Judith. Maar zo rond 1587 werd het landelijke 
Stratford voor William te klein. Hoogstwaarschijnlijk sloot de jonge Shakespeare zich aan bij een 
rondtrekkend theatergezelschap. Zo liet hij zijn gezin achter in de provincie om zijn geluk te gaan 
beproeven in Londen. 
Eén van de eerste theatergroepen waarbij hij terecht kwam, waren ‘Lord Strange’s men’. Hier was hij 
acteur maar zijn talent als schrijver werd gauw duidelijk. Eerst schreef hij koningsdrama’s maar met 
zijn komedies had hij het meest succes. Gaandeweg verschenen er goedkope quarto-uitgaafjes van 
zijn theaterstukken. Shakespeare werd welstellend en kocht eigendommen in Stratford. Toen hij 
dertig jaar oud was, werd hij mede-eigenaar van een theater in Londen (The Globe) en werd hij in de 
adelstand verheven. 
In 1596 stierf zijn enige zoon Hamnet op 11-jarige leeftijd (zijn beroemde tragedie Hamlet zou naar 
zijn jong gestorven zoon zijn vernoemd). Shakespeare was nu lid van de theatergroep ‘Lord 
Chamberlain’s men’ en deze spelers bleven vrienden voor het leven. Na de dood van koningin 
Elizabeth (1603) kwam Jacobus I op de troon. De ‘Lord Chamberlain’s Men’ werden nu de ‘King’s 
Men’, de persoonlijke spelersgroep van de nieuwe koning. In deze periode van zijn leven schreef 
Shakespeare zijn beroemdste tragedies. In 1613 vestigde hij zich terug in Stratford waar hij in 1616 op 
52 jarige leeftijd overleed. 
 

3. Shakespeare zijn theaterstukken 
 
In Shakespeare’s tijd werd poëzie hoger ingeschat dan een theaterstuk. Maar William bracht -naast 
zijn beroemde dichtbundels en sonnetten- poëzie in theatervorm naar de mensen en zo kon iedereen, 
ook ongeletterden, van Shakespeare’s teksten genieten. 
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We kunnen zijn werken onderverdelen in drie genres, de koningsdrama’s, de komedies en de 
tragedies. Toch kon Shakespeare geen tragedie schrijven zonder er kluchtige elementen aan toe te 
voegen en in zijn komedies zitten er vaak melancholische en tragikomische personages. 
 
 
Koningsdrama’s 
De koningsdrama’s zijn Shakespeare’s oudste werk (1588-1594) en hierin vertelt hij de geschiedenis 
van de vorsten van Engeland van Hendrik IV tot Hendrik VIII. Hij volgt redelijk nauwgezet de 
historische gebeurtenissen, maar verzint af en toe voorvallen om het drama beter te laten uitkomen. 
Deze historiestukken zitten vol intriges en oorlogen en Shakespeare toont de koningen van Engeland  
met hun sterktes en zwaktes. Het beroemdste koningsdrama is ‘Richard III’, waarschijnlijk omdat het 
ook een goed uitgewerkte tragedie is. De gebochelde Richard is een personage met een duivelse 
slechtheid en niet te stillen machtshonger. Toch slaagt Shakespeare erin je te laten meevoelen met de 
demonische Richard. Op het einde van het stuk doet Richard de beroemde uitspraak Een paard, een 
paard, mijn koninkrijk voor een paard / A horse, a horse, my kingdom for a horse. 
 
Komedies 
Shakespeare heeft zijn komedies geschreven tussen 1594 en 1599 in de volle bloei van zijn leven. Een 
van zijn eerste en succesvolle komedies is het burleske volksstuk ‘De getemde feeks’. Petruchio wil de 
temperamentvolle Catharina als echtgenote, maar deze is niet zo gewillig. Met grove humor en 
kwinkslagen temt hij haar en zij gaat van hem houden. Eigenlijk is het een soort van slapstickkomedie, 
er worden meppen uitgedeeld en er wordt met schotels gegooid. Vaak zijn de komedies 
liefdeshistories die eindigen in trouwpartijen, zoals in ‘Naar het u bevalt’ en ‘Veel drukte om niets’. 
Shakespeare heeft in zijn blijspelen een paar onvergetelijke figuren gecreëerd zoals het dikbuikige 
kluchtige personage Falstaff (ook in Hendrik IV) uit ‘De vrolijke vrouwtjes van Windsor’, en zeker de 
meer tragische figuur Shylock als joodse geldschieter uit ‘De koopman van Venetië’. Eén van zijn beste 
en bekendste komedies is ‘Midzomernachtsdroom’. In dit sprookje vol poëzie en humor dwalen vier 
verliefden rond in een magisch bos. De elfenkoningin Titania en de elfen koning Oberon regeren hier 
maar ook de kleine elf Puck die iedereen voor de gek houdt. 
 
Tragedies 
Een van Shakespeare’s bekendste tragedies is natuurlijk het trieste verhaal van ‘Romeo en Julia’. De 
jonge en roekeloze liefde tussen Romeo en Julia wordt gedwarsboomd door hun ouders omdat die in 
onmin leven met elkaar. Dit toneelstuk speelt zich af in het Italiaanse Verona en was op het einde van 
de 16de eeuw meteen heel populair. Begin 17de eeuw schreef  William een reeks indrukwekkende 
treurspelen.   
Zo creëerde hij ‘Othello’ die zijn vrouw Desdemona doodt uit blinde jaloezie of het duistere ‘Macbeth’ 
de koning van Schotland die samen met zijn vrouw Lady Macbeth een moorddadig bewind voert. 
Maar zijn beroemdste tragedie is wellicht ‘Hamlet’ het verhaal van de prins van Denemarken. Terwijl 
Shakespeare’s tragische personages meestal verteerd worden door hartstocht of machtshonger, is 
Hamlet iemand die veel nadenkt over het leven en de dood. In een monoloog spreekt hij dan ook de 
gevleugelde woorden Zijn of niet zijn, dat is de vraag / To be or not to be, that’s the question. 
 

4. Koningin Elisabeth (1533 –1603) 
 
Koningin Elisabeth was de jongste dochter van Hendrik VIII, die zich afscheurde van de kerk van 
Rome. Ze besteeg de troon in 1558 waarna zij 45 jaar regeerde in Engeland. Europa was ten tijde van 
William Shakespeare het toneel van verschillende godsdienstoorlogen, oorlogen tussen katholieken 
en protestanten. Maar omdat ze zo’n goede diplomate was, kende Engeland onder haar bewind lange 
periodes van relatieve vrede en kon het theater floreren. Vooral ook omdat Elisabeth gek was op 
theater. 
Men weet dat Shakespeare eind 16de eeuw verschillende keren heeft opgetreden voor de koningin 
met de ‘Chamberlain’s men’. De groep moest dan eerst repeteren voor de Meester der festiviteiten. 
Deze schrapte regels die te grof of kwetsbaar waren voor het koninklijke oor. Soms als hun kostuums 
te versleten waren, mochten ze rijkelijke kostuums lenen van het hof. Meestal rond Kerstmis werd er 
dan opgetreden voor koningin Elisabeth en haar adelijke hofhouding. 
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VII. Rolverdeling en cast 
 

Jonas     Rosalind - Ganymedes  

Astrid  Orlando / Rosalind 

Tom   Celia - Aliena 

Anaïs  Stootsteen de nar 

Reinhilde  Slechte en Goede Hertog  / Le Beau  

Joren  Charles / Hert / Orlando 

Dirk  Tekst, regie en scenografie 
 

 

 
Joren Seldeslachts 

oa. Malpertuis, De Queeste, ’t Arsenaal, Kollektief D&A, Theater deToekomst voor televisie oa. 
Spitsbroers, Dubbelleven, The White Queen, Beau Séjour film oa. Torpedo, Façades, Blind, kortfilm 

oa. Tweesprong 
 

 
Astrid Annicaert 

oa. Vier Hoog, de Maan, Bleeding Bulls, Fabuleus, Kollektief D&A, Theater deToekomst voor televisie 
oa. Thuis, De Kotmadam, Ella, W817 film oa. Adem 

 

Jonas Van Thielen 
oa. ‘De Leeuw van Vlaanderen’/Een tribute, ‘Vuur’ Het Nieuwstedelijk, Kollektief D&A, Ultima Thule, 

Leporello, Theater deToekomst voor televisie oa. De Laatste Show, tv-serie Ten Oorlog 
 
 

Reinhilde Van Driel 
oa. Het Gevolg, NTGent, Luxemburg, Ons-theater/Tilburg, Kollektief D&A, Speeltheater Gent, De 

Paardenkathedraal, Artemis, Theater deToekomst voor televisie oa. Buiten de Zone 
 
 

Anaïs Jansen 
oa. Villa Basta, Padarijs, Plankenkoorts, Theater Tieret, Theater deToekomst 

 
 

 Tom Voet  
oa. Het Nieuwstedelijk, Apollo Ensemble, Toneelgroep De Appel, Toneelschuur, Theater deToekomst 

voor televisie oa. Penoza 3, Van God Los, Villa Achterwerk film oa. Dreamworks 
 
 

Dirk De Keyzer 
oa. Kollektief D&A, Nieuwpoorttheater, Limelight, Monty, Theater deToekomst 

 
 
 
 
 

de productie kwam tot stand met de steun van de stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap 
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VIII.  VOORKENNIS / NABESPREKING – in de klas 
                                               

As you like it / Elk zijn goesting 
 
VOORKENNIS 
 

1. Bewerking van de klassieke komedie van Shakespeare, As you like it 
 

Achtergrondkennis: lees eerst het ‘echte’ klassieke/originele verhaal van Shakespeare: 

Het verhaal speelt zich af in Frankrijk, in een tijd dat het land nog verdeeld was in 
hertogdommen. De ‘slechte’ hertog Frederik heeft zijn oudere broer, de wettige hertog, 
verbannen. Deze ‘goede’ hertog vlucht naar het woud van Arden. Het vrije, harde leven in 
het woud bevalt de edelman wel. De verjaagde goede hertog heeft één dochter Rosalind. Zij 
is in het paleis gebleven bij de slechte hertog als speelkameraadje voor diens dochter Celia. 
De nichtjes groeien samen op en zijn hartsvriendinnen.  

Op een dag is er aan het hof een worstelwedstrijd tussen Charles de worstelaar en Orlando. 
Rosalind en Celia zien hoe de weinig gespierde Orlando de doorwinterde worstelaar 
verslaat. Orlando is de jongste zoon van de overleden Roeland de Boys. Toen deze nog 
leefde was hij een trouwe vriend van de verbannen hertog. Wanneer hertog Frederik dit 
hoort wordt hij razend kwaad. Rosalind is echter op slag verliefd geworden op Orlando en de 
jongeman zelf verlaat het hertogdom met Rosalind in zijn gedachten. Hertog Frederik die 
woedend is, richt nu zijn kwaadheid op zijn nicht Rosalind. Zij moet onmiddellijk het paleis 
verlaten. Celia die zo gehecht is aan Rosalind, besluit om mee te gaan.  

Uit veiligheid vermommen de meisjes zich, Rosalind doet zich voor als een herder met baard 
en Celia wordt zijn zus en dus herderin. Rosalind heet nu Ganymedes en Celia, wordt Aliena. 
Samen met Stootsteen de nar gaan ze op stap en na een lange tocht bereiken ze het woud 
van Arden. Wat ze niet weten is dat ook Orlando in het woud van Arden rondzwerft op de 
vlucht voor Frederik.  

De verbannen hertog ontmoet ondertussen de verdwaalde en uitgehongerde Orlando, geeft 
hem te eten en omarmt hem.  

In het woud ontwikkelen zich allerlei amoureuze avonturen. Orlando ontmoet Ganymedes 
en weet niet dat het Rosalind is die verkleed is als man. Orlando raakt goed bevriend met 
Ganymedes en neemt hem (haar dus) in vertrouwen over zijn liefde voor Rosalind. Om 
Orlando van zijn verliefdheid te ‘genezen’ spelen ze een spelletje: Ganymedes (Rosalind dus) 
speelt alsof hij (zij dus eigenlijk) Rosalind is die zo wispelturig is dat Orlando afziet van zijn 
liefde voor haar. Het tegendeel is echter het resultaat: Orlando wordt verliefd op 
Ganymedes (maar eigenlijk op Rosalind dus)...  

Na veel verwarringen besluit Rosalind haar vermomming af te werpen. De verbannen hertog 
kan nu Rosalind en Orlando inzegenen bij hun huwelijk. Dit gebeurt niet in de pracht en 
praal van een paleis maar wel in de schaduw van de liefelijke bomen van het woud van 
Arden. 
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2. Personages 
 

Er staan 6 acteurs / actrices (spelers) op scène: 
 
Er zijn slechts 6 acteurs voor veel meer rollen. Ze spelen, net zoals in Shakespeare’s tijd, 
verschillende personages. Dit is uiteraard verwarrend. Maar maak je geen zorgen en geniet 
vooral van wat je gaat zien en horen! 
 
speler   rol 
 
Jonas Van Thielen  Rosalind – Ganymedes 
Astrid Annicaert  Orlando / Rosalind 
Tom Voet   Celia – Aliena 
Anaïs Jansen   Stootsteen de nar 
Reinhilde Van Driel  Slechte Hertog / Goede Hertog / Le Beau 
Joren Seldeslachts  Charles / Hert / Orlando 
 
 
NABESPREKING 
 

3. Klassiek theater 
 

Er zijn verschillende verwijzingen naar kenmerken van de klassieke vorm van theater, 
zoals onder andere in de tijd van Shakespeare. 
 
Noteer ze: 
 

* Alle rollen worden gespeeld door ………………………………. .  

Reden: 

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

* Het gebruik van ……………………….................. hielp de kijker om het onderscheid in 

verschillende rollen duidelijk te maken. 

* Er is een ‘god uit de hemel’ of een …………………………………....... . Deze tussenkomst 

was nodig om de verwarring op het toneel tijdens zijn hoogtepunt te stoppen.  

De tussenkomst moet dus een einde brengen aan de verwarring.  

In dit geval is dit …………………........................................................ . 

 
4. Moderne bewerking 

 
De klassieke tekst van Shakespeare werd actueler gemaakt.  
 
Is het thema verdraagzaamheid in het klassieke stuk al aanwezig: de les ‘niks is wat het lijkt 
dus geef iedereen een kans’. En kan iedereen krijgen wat hij wil?  
In de moderne bewerking gaan we een stapje verder en wordt dat: Krijgt ieder zijn goesting?  
We koppelen we hier de ………………….......... problematiek aan en het #……………………............ . 
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Hoe merk je dat in het verhaal? 
 

* 3 van de 6 ‘mannelijke’ acteurs zijn eigenlijk …………………………………………………….. . 
Er is dus onduidelijkheid over de seksuele identiteit. Het publiek ziet dit onmiddellijk, de 
andere acteurs niet. 

* Een van de hoofdacteurs is eigenlijk stiekem een …………………………………. die 
gevoelens krijgt voor een van de mannelijke acteurs (die eigenlijk een vrouw is). Er is dus 
sprake van verschillen in ………………………………………………….…………......... . 

* Er is dus eigenlijk een constante verwarring tussen de seksen. 
* Bovendien is er ook een economisch ‘problematisch’ gegeven: er zijn in de realiteit 

veel meer afgestudeerde actrices dan acteurs. Als vrouw heb je het dus extra moeilijk om je 
plaatsje op de arbeidsmarkt, in de theaterwereld te vinden. Vaak verdienen die mannen ook 
nog eens meer dan de vrouwen omdat ze meer gegeerd zijn.  
Er is dus ………………………………………………................................ . 

* Actrices zijn daardoor kwetsbaarder voor ……………………………………………………........ .  
Dit is dus het …………………………………..-verhaal dat nu erg actueel is. 
 
 

5. Metatheater 
 

Het moeilijkste aan het verhaal heeft de maken met deze term.  
 
Deze term betekent eigenlijk: …………………………………………………………………............................. . 
Er zijn in essentie drie spelniveaus: 

 
1. Het niveau van het hoogste podium: …………………...................................................... . 

2. Het niveau van het onderste toneel, vooral links en rechts: ………………………………….. . 

3. Het gecombineerde niveau: 

…………………………………………………………………………………………………............................... . 

 

Alle niveaus beïnvloeden elkaar maar niet elk niveau is op de hoogte van elkaars bestaan. Dit 

maakt het hele toneel verwarrend. Dit is bewust want 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………...................................................................................................................................... 

 

We hopen ten zeerste dat jullie van de voorstelling hebben genoten ! 

Fijn dat jullie er bij waren en graag tot een volgende keer.  

 
 

Theater deToekomst is een organisatie van vzw Kollektief D&A • Poperingestraat 87 9000 Gent • 0472 503 007 
theaterdetoekomst@skynet.be  • www.theaterdetoekomst.be   

 


