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Ken je Klassiekers 
Shakespeare

Beste Docent,

U komt binnenkort met uw leerlingen naar de voorstelling Ken je Klassiekers Shakespeare 
van Theatergroep Aluin. Tijdens de voorstelling zien de leerlingen de bekendste 

toneelstukken van Shakespeare: Julius Caesar, Othello, Midzomernachtdroom, Romeo en 
Julia, Hamlet, Macbeth, Richard III en King Lear.

We spelen deze voorstelling in het Engels. Delen van de tekst zijn oorspronkelijke teksten 
van Shakespeare die leerlingen als pittig en onbegrijpelijk kunnen ervaren. Daarom vragen 
wij u om de leerlingen goed voor te bereiden. Deel 1 van het werkblad bestaat uit een quiz 
over Shakespeare die leerlingen digitaal kunnen maken. Deel 2 bevat twee teksten die wij 
in 25 segmenten gesplitst hebben. De opdracht is om iedere leerling 1 segment letterlijk 

te laten vertalen en daarna in eigen woorden te omschrijven. Deel 3 is een nabeschouwing 
van het stuk middels het maken van een vlog.

In de bijlage vindt u de correcte vertalingen van opdracht 2. 
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Vertaling Hamlet:

1. Te zijn of niet te zijn, dat is de vraag. 
 Is ‘t edeler voor de geest, de slingerstenen 
 En pijlen van ‘t kwaadaardig lot te dulden, 

2. Of ‘t zwaard te heffen tegen ‘n zee van plagen. 
 En door verzet ze te eind’ gen? Sterven – slapen
 Niets meer! - En weten dat die slaap het einde is

3. Van ‘t zielenleed en de ingeboren angsten 
 Die ‘t erfdeel zijn van ‘t vlees, ‘t ware een vervulling 
 Waarvoor de mens mocht bidden. – 
     
4. Sterven, slapen; 
 Slapen! Wellicht ook dromen! - Ja, daar wringt het; 
 Want wat wij in die doodsslaap kunnen dromen,

5. Als wij van de aardse kwelling zijn bevrijd, 
 Dwingt ons tot aarzelen. Daar zit de schroom, 
 Die al die smart zo lang in ‘t leven houdt;

6. Want wie verdroeg der wereld hoon en gesels, 
 De dwang der machtigen, de smaad der trotse, 
 Het minneleed, de traagheid van het recht,
 De hoogmoed van ‘t gezag, en ‘t schimpen, dat 

7. Verdienste van niets waardigheid moet dulden, 
 Als hij zichzelf de rust verwerven kon 
 Met slechts een dolkstoot? 
  
8. Wie zou lasten dragen, 
 En kreunde en zwoegde onder het levensjuk, 
 Als niet de angst voor dat wat na de dood komt, 

9. Het onontdekte land uit welks gebied 
 Geen reiziger ooit keert, de wil ontwrichtte 
 En eerder ‘t huidig kwaad ons dulden deed 
 Dan vluchten naar een kwaad dat wij niet kennen? 
 
10. Zo maakt het peinzen lafaards van ons allen 
 En wordt de frisse tint van ‘t kloek besluit 
 Door ‘t zieke grauw der mijmering ontkleurd, 

11. En daden met een groot en schokkend doel, 
 Door dat gepieker van hun pad geleid, 
 Verliezen zo de naam van handeling.
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Romeo en Julia:

Romeo

1. Maar stil, welk licht breekt door het raam
 Daar is het oosten, Julia is de zon.
 Rijs op, mijn zon, en dood deze jaloerse maan,

2. Die nu al ziek en bleek is van verdriet,
 Dat jij, haar onderdaan, nog mooier bent dan zij.
 O, dien haar niet, dit kreng, ze is afgunstig.

3. Haar maagdenkleed is koortsig nat en groen.
 Alleen de dwazen dragen het, gooi het dus af.
 Het is mijn jonkvrouw, ja, het is mijn liefste;
 O, wist zij dat ze ‘t is.

4. Ze spreekt, maar zegt niets –och, wat zou het?
 Haar ogen spreken, die wil ‘k antwoord geven.
 Ik ben voortvarend, zij spreekt mij niet toe.

5. Twee van de mooiste sterren aan de hemel
 Gaan uit wandelen en vragen Julia
 Haar ogen uit te lenen zodat niemand

6. Zien zou dat ze even waren weggegaan.
 Maar als haar ogen daar eens waren, en
 In haar gelaat twee sterren, zou de glans

7. Van die sterren in de schaduw kunnen staan
 Van die ogen in het grote uitspansel?
 Zie hoe ze haar wang laat rusten op haar hand!
 O’ was ik maar een handschoen aan die hand.
 Dan streelde ik nu die wang!
     
8. Ze spreekt!
 Spreek nog eens glanzende engel. Want je straalt 
 zo heerlijk in de nacht hier boven mij
 als een fladderende bode van de hemel

9. voor de opgeslagen en verbaasde blikken
 van ons stervelingen die, neerzinkend, naar
 hem staren als hij drijft op trage wolken
 en wegzweeft op de boezem van de lucht.
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Julia

1. O, Romeo, Romeo! Waarom ben je Romeo? 
 Verloochen je geslacht, weiger je naam,
 En wil je niet, o, geef me dan je liefde,
 Dan houd ik op een Capulet te zijn.

2. Alleen je naam moet ik mijn vijand noemen;
 Jij bent jezelf, je bent dus geen Montecchi.
 O, wees een andere naam! Wat is Montecchi?
 Het is noch aangezicht, noch arm, noch voet,

3. Noch hand, noch enig ander deel dat tot
 Een mens behoort. Wat ligt er in een naam?
 Het ding dat roos genoemd wordt zou, al droeg ‘t

4. Een andere naam, toch even lieflijk geuren.
 En Romeo zou, als hij niet Romeo heette,
 Zijn eigen lieve heerlijkheid bewaren

5. Zonder die titel. Romeo, leg je naam af,
 En voor die naam, die van jezelf geen deel is,
 Neem heel mezelf.


