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Elseneur. Op de kantelen van het slot.

[Francisco staat op wacht - Bemardo komt op]
bernardo

Wie daar?
frangisgo

Dat vraag ik jou. Sta, en maak je bekend.
bernardo

De koning leve lang!
frangisgo

Bernardo?
bernardo

Ja.
frangisgo

U komt precies op ’t afgesproken uur.
bernardo

’t Is klokke twaalf; je kunt naar bed, Francisco.
FRANGISGO

Bedankt voor ’t aflossen; ’t is bitter koud
en ik h^b ’n trieste bui.
bernardo

Rustig geweest op wacht?
FRANGISGO

Geenmuis getroffen,
BERNARDO

Nu, goedenacht.
Als je Horatio en Marcellus ziet,
mijn wachtgenoten, zeg hun voort te maken.
FRANCISCP

Ik geloof dat ik ze hoor. Sta! Ho! Wie daar?
[Horatio en Marcellus op]
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gezien heeft en het woord tot haar te richten.

HORATIO

Landslieden.

HORATIO

Ach wat, ze komt niet.

MARGELLUS

En getrouwen van de Deen.
FRANGISGO

Een goede nacht.
MARGELLUS

O, vaarwel, beste kerel.
Wie heeft je afgelost?
FRANGISGO

Bernardo. Nogmaals:
een goede nacht.
[Af]

bernardo

Ga eens even zitten,
en laat ons nogmaals je gehoor bestormen,
dat zich verschanst heeft tegen het relaas
van wat wij twee keer hebben meegemaakt.
horatio

Goed, laten we gaan zitten. Kom, Bernardo,
doe je verhaal.
bernardo

MARGELLUS

Heidaar! Bernardo!
BERNARDO

Zeg...
Wat, is Horatio daar?

De afgelopen nacht,
toen gindse ster, ten westen van de poolster,
dezelfde plek van ’t uitspansel verlichtte
waar zij nu glinstert, zagen vriend Marcellus
en ik, om klokke één...
[De geest verschijnt]
MAROELLUS

HORATIO

Gedeeltelijk.
BERNARDO

Welkom Horatio; welkom vriend Marcellus.
HORATIO

En? Is dat ding vannacht soms weer verschenen?
BERNARDO

Ik heb niets gezien.
MARGELLUS

Horatio zegt dat wij ’t ons maar verbeelden;
hij weigert te geloven in het spookbeeld
dat ons tweemaal verschenen is. Daarom
heb ik hem verzocht de wacht van deze nacht
met ons te delen, en als die verschijning
terugkomt, te bevestigen wat ons oog

Stil, zwijg toch, kijk, daarginds, daar komt het weer
BERNARDO

Wéér^de gedaante van de dode koning.
MARGELLUS

Jij bent geletterd,' spreek het toe, Horatio.
BERNARDO

Lijkt het niet op de vorst, Horatio?
HORATIO

Sprekend.
Vrees en verbijstering slaan mij om het hart.
BERNARDO

’t Wil toegesproken worden.
MARGELLUS

Spreek, Horatio.

HAMLET
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MARGELLUS

HORATIO

Wie bent u, die dit nachtelijk uur misbruikt
saam met de nobele, strijdbare gedaante
waarin de dode vorst van Denemarken
zich eens vertoonde? Bij de hemel, spreek!
MARCELLUS

Het is beledigd.

Zo is hij tweemaal, prompt op dit doods uur,
krijgshaftig onze post voorbijgegaan.
horatio

Ik weet niet goed wat ik ervan denken moet,
maar in het algemeen ben ik van oordeel
dat dit beroering in de staat voorspelt.
MARGELLUS

BERNARDO

Kijk, het schrijdt weer weg.
HORATIO

Blijf, zeg ik u! Spreek, ik bezweer u, spreek!
[De geest af]
MARGELLUS

’t Is weg en geeft geen antwoord.
BERNARDO

Nu, en, Horatio? Je ziet bleek, j e beeft!
Is dit een zinsbegoocheling of iets méér;
wat denk j e er mi van?

Ga zitten, en laat hij die ’t weet mij zeggen
waarom het volk hier nacht op nacht geplaagd wordt
met deze scherpe, nauwgezette wacht;
waarom men dagelijks kanonnen giet
en oorlogstuig op vreemde markten koopt,
scheepstimmerlieden ronselt, wier gezwoeg
nooit door een zondagsrust wordt onderbroken?
Wat is er gaande, dat dit jachtig haasten
de nacht verplicht tot slaafsheid aan de dag;
wie kan ’t mij zeggen?
horatio

HORATIO

Ik verklaar voor Gód,
dat ik er nooit geloof aan had gehecht
wanneer mijn eigen ogen het mij niet
verzekerd zouden hebben.
MARGELLUS

Lijkt het op
de vorst, of niet?
HORATIO

Zoals jij op jezelf.
Dezelfde rusting was ’t waarin hij vocht
met de eerzuchtige Noor, dezelfde dreigblik
als toen hij, driftig onderhandelend,
zijn zware strijdbijl neersmeet op het ijs.
’t Is vreemd.

Dat kan ik; althans,
het zijn geruchten die de ronde doen.
Zoals je weet, werd onze vorige koning,
wiens Schim zoëven hier verschenen is,
door Fortinbras, vol ijverzucht en hoogmoed,
tot een duel gedaagd. De dappere Hamlet —
want zo werd hij geroemd aan deze zijde
van de ons bekende wereld — overwon
de Noor, die bij gezegelde overeenkomst,
door ridderlijk gebruik en wet bekrachtigd,
saam met zijn leven heel zijn grondbezit
had ingezet, waartegen onze koning
een redelijk deel van ’t zijne had verpand,
dat Fortinbras zou worden toegewezen
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wanneer die winnen mocht; zoals zijn land,
krachtens de letter van ’t getekend stuk,
aan koning Hamlet toegevallen is.
i{
Maar nu, vriend, heeft de jonge Fortinbras,,
blakend van overmoed en jeugdig vuur,
in de uithoeken van het noorse rijk
een bandeloze vrijschaar tegen mondko'-’'
bijeengeronseld, voor een onderneming
die moed vraagt en geen ander doel beoogt
-zoals ons staatsbestuur blijkbaar beseftdan onder dwang en met geweld van wapens
de gronden te heroveren die zijn vader
verspeeld heeft. En dit is, naar ik vermoed,
het hoofdmotiefvan onze toebereidselen,
de oorzaak dat wij hier zijn en de bron
van alle haast en onrust in het land.
BERNARDO

Iets anders kan ’t niet zijn. En dat verklaart ook
waarom het spook zo op de koning lijkt
die eertijds deze oorlog heeft ontketend,
en ons verschijnt in volle wapenrusting.
HORATIO

Het is een stofje dat ons geestesoog
vertroebelt. In de glorietijd van Rome,
kort voor de val van Julius Caesar, stonden
de graven leeg, doden in lijkwa gingen
krijsend en mompelend door Rome’s straten;
staartsterren zag men, dauw van bloed, de zon
vol vlekken; en de vochtige planeet
waaraan Neptunus’ rijk is onderworpen,
was haast verduisterd als voor ’t laatste oordeel.
En zulke voortekens van dreigend onheil,
als boden die de schikgodinnen melden,

vertonen aarde en hemel nu ook hier
aan onze landstreek, onze landgenoten.
[Geest komt weer o;>]
Maar stil, kij k daar, daar komt het weer! Ik kruis
zijn weg, al zou ’t mijn dood zijn. Drogbeeld, sta!
Is er geluid in u of hebt u stem,
spreek mij dan toe.
Is er een goede daad te doen die u
rust kan verschaffen en die mij tot eer strekt,
spreek mij dan toe.
Weet u iets over ’t noodlot van uw land,
dat voorkennis nog ongedaan kan maken,
o spreek!
Of hebt u bij uw leven afgeperste
schatten verborgen in de schoot der aarde,
waar geesten, naar men zegt, om blijven dolen,
spreek dan, sta, spreek!
[De haan kraait]
Marcellus, houd ’t tegen!
MARCELLUS

Zal ik er met mijn hellebaard naar slaan?
HORATIO

\
Doe ’t, als het niet blijft staan.

BERNARDO

’tls hier!
HORATIO

’t Is hier!
[Geest af]
MARCELLUS

’t Is weg. - Wij kwetsen ’t in zijn majesteit
door het handtastelijk tegemoet te treden,'
want als de lucht is het, niet te verwonden;
al onze slagen zijn boosaardige spot.
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BERNARDO

Het wilde iets zeggen, maar de haan ging kraaien.
HORATIO

Daar schrok het van, zoals een schuldig wezen
van een gevreesde oproep. Naar ik hoorde
wekt de trompetter van de morgenstond
met zijn doordringende en helle stem
de god van ’t daglicht, en op zijn bevel
vluchten de geesten, waar ze ook mogen dolen,
op zee, in ’t vuur, op aarde of in de lucht,
naar hun gevang, en dat dit waar is heeft
hetgeen wij hier gezien hebben bewezen.
MARGELLUS

Het trok zich terug bij ’t kraaien van de haan.
Men zegt dat steeds omtrent de tijd waarin
de komst van onze Heiland wordt gevierd
de ochtendvogel hele nachten kraait,
en dan, vertelt men, waagt geen geest zich hier,
de nacht is mild, geen ster brengt ongeluk,
geen elf bekoort, geen heks heeft tovermacht,
zo heilig en genadig is die tijd.
HORATIO

Ik ken ’t verhaal en geloof er wel iets van.
Maar zie: de dag in roodbruin jak gekleed
stapt door de dauw der oostelijke heuvels.
Wij breken op. Het lijkt me raadzaam, vrienden,
de j onge Hamlet te vertellen wat wij
vannacht gezien hebben, want op mijn woord,
de geest die in ons bijzijn heeft gezwegen,
zal spreken tegen hém. Vindt jullie ’t goed
dat wij hem hiervan op de hoogte stellen,
zoals de trouw ons noopt, de plicht ons voorschrijft?
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MARGELLUS

Laat ons dat doen. Ik zoek vanmorgen uit
waar wij hem het gemakkelijkst bereiken.
[Allen af]

TWEEDE TONEEL

Een staatsievertrek in het slot

[Trompetgeschal - honing, koningin, Hamlet, Polonius, Laertes,
Voltimand, Cornelius, hovelingen en gevolg op.]
KONING

De dood van onze dierbare broeder Hamlet
vervult ons nog geheel en ’t zou óns passen
het hart omfloerst te houden en ons rijk
een diepe frons van smart te blijven tonen;
maar het verstand heeft de inborst in zoverre
betoomd, dat wij met wijze droefheid denken
aan hem èn de bestuurstaak die ons wacht.
Wij hebben daarom onze vroegere zuster,
nu kortingin van dit krijgshaftig land als ’t ware met geknotte vreugde, met
één stralend oog en ’t andere vol tranen,
monter in rouw en somber bij de bruiloft,
gelijkelijk blijmoedig en bedrukt tot vrouw genomen; en dit niet in strijd
met uw rijp oordeel, want u hebt dit alles
volledig goedgekeurd. Heb dank daarvoor.
U weet reeds, dat de jonge Fortinbras,
- die onze krachten onderschat of denkt
dat met de dood van onze dierbare broeder
TM!
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ons staatsbestel uiteengevallen is geruggesteund door die gedroomde kans,
niet heeft verzuimd te komen met een eis
tot teruggaaf van de landen die zijn vader,
krachtens de wet, aan onze dappere broeder
heeft moeten afstaan. Dit wat hèm betreft.
Wat ons en deze samenkomst aangaat,
het volgende: wij hebben hier een brief
aan de oom van Fortinbras - de noorse koning,
die, zwak en aan zijn bed gekluisterd, nauwelijks
iets weet omtrent de plannen van zijn neefmet het verzoek zijn voortgang op dit pad
te stuiten, daar de werving van diens troepen
geheel geschiedt onder zijn eigen volk.
U, vriend Gornelius, en u, Voltimand,
gaat nu als boden naar de oude Noor,
waarbij wij u geen andere volmacht geven
om met de vorst te onderhandelen
dan in dit stuk omschreven is. Vaarwel,
en laat uw haast zich voegen bij uw plicht.
GORNELIUS EN VOLTIMAND

Nu en altijd bestaat slechts onze plicht.
KONING

Daar twijfelen wij niet aan; het ga u goed.
[Cornelius en Voltimand af]
En nu, Laertes, wat heb jij voor nieuws?
Je had toch een verzoek - wat is ’t, Laertes?
Is ’t redelijk, dan richt je niet vergeefs
het woord tot mij. Wat zou je kunnen vragen
dat ik je niet graag schenk aleer je ’t vraagt?
Het hoofd voelt niet meer vriendschap voor het hart,
de hand heeft niet meer over voor de mond
dan Denemarkens koning voor je vader.

11.2 | HAMLET

Wat wens je, zeg ’t, Laertes!
laertes

Majesteit,
vergunning om naar Frankrijk terug te keren,
dat ik maar al te graag verlaten heb
om op uw kroningsfeest mijn plicht te doen.
Maar ik moet bekennen, nu die plicht vervuld is
gaat mijn verlangen weer naar Frankrijk uit
en vraagt u onderdanig om verlof.
,
KONING

Maar vindt je vader ’t goed? Wat zegt Polonius?
FOLONIUS

Met onophoudelijk vragen heeft hij mij
een aarzelend verlof ontwrongen, sire.
Ten einde raad heb ik zijn wens bezegeld.
Ik bid u, geef hem toestemming te gaan.
KONING

Kies zelfje uur, Laertes. Neem de tijd
en breng die door naar eigen welgevallen. —
Maar nu, Hamlet, mijn waarde neef en zoon...
HAMLET

[terzijde]
Verwant naar ’t bloed, maar vijand naar de geest...
KONING

Ga je nóg steeds achter die wolken schuil?
HAMLET

Integendeel, ik sta te veel in de zon.
KONINGIN

Mijn lieve Hamlet, werp je nachtkleur af;
beschouw de koning met een vriendenblik.
Blijf niet aldoor met neergeslagen ogen
je nobele vader zoeken in het stof.'
Zijn lot is ons gemeen: wat leeft moet sterven,
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het vlees verlaten voor de eeuwigheid.
HAMLET

Ja, ’t is gemeen, mevrouw.
KONINGIN

Je geeft’t toe;
waarom schijnt ditje dan zo ongemeen?
HAMLET

‘Schijnt’? Nee, mevrouw, het is, ik ken geen ‘schijnt’.^
’t Is niet alleen mijn donkere mantel, moeder,
of de gebruikelijke rouwldedij,
niet ’t hijgen van een toegesnoerde keel,
de overvloed van tranen in het oog
of de neerslachtige trek op het gezicht
die, saam met andre tekenen van verdriet,
naar waarheid openbaren wat ik voel;
want dit zijn dingen die een mens kan spelen,
de buitenkant, de opschik van de smart.
Wat méér is dan die schijn, leeft in mijn hart.
KONING

’t Is goed en prijzenswaardig in je, Hamlet,
dat je je vaders dood zo diep betreurt;
maar weet wel, dat jouw vader ook een vader
verloren heeft, en die zijn vader. Zeker,
men dient een tijd de vóorgeschreven rouw
in acht te nemen; maar volharden in
halsstarrig klagen is een uiting van
onmannelijk verdriet, zondig verzet;
het toont opstandigheid tegen de hemel,
een week gemoed, een wrevelige geest,
gebrek aan inzicht en onnozelheid.
Want waarom zouden wij in stug verweer
over wat móet gebeuren, wat gewoon is
als de gewoonste dingen, blijven mokken?
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Het is een euveldaad jegens de hemel,
jegens de doden, jegens de natuur;
’t gaat in tegen de rede, die ons zegt
dat vaders doodgaan, en die steeds beweerd heeft
- van de eerste dode tot wie heden stierf ‘het moet zo zijn’. Bevrijd je daarom van
die nutteloze smart en zie in ons
een vader, want de wereld moge weten
dat jij de eerste bent naast onze troon,
en dat wij even sterk aan jou gehecht zijn
als een verknochte vader aan zijn zoon.
Je voornemen om naar de hogeschool
van Wittenberg terug te gaan is echter
in strijd met ons uitdrukkelijk verlangen.
Met aandrang vragen wij je hier te blijven,
onder de milde koestering van ons oog,
als eerste hoveling, onze neef en zoon .
koningin

Laat mijn verzoek niet tevergeefs zijn, Hamlet;
ik smeek je, blijf bij ons; ga niet naar Wittenberg.
HAMLET

Ik zal uw wens eerbiedigen, mevrouw.
KONINCb

Dat is een liefdevol en waardig antwoord.
Wees zoals wij in Denemarken. Kom,
mevrouw. Dit vriendelijk en verzoenend woord
van Hamlet is een balsem voor mijn hart.
Als dank wordt elke dronk die ik heden uitbreng,
door het kanon verkondigd aan de wolken,
en als de vorst klinkt zal de lucht die aardse
donder dreunend weerkaatsen. Laat ons gaan.
[Trompetgeschal. Allen af, behalve Hamlet]
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O, dat dit al te morse vlees kon smelten,
ontbinden en vervloeien tot een dauw,
of dat de Eeuwige de zelfmoord niet
met zijn verbod getroffen had! O God, God,
hoe troosteloos, laag, verschaald en zonder nut
komt mij het handelen van de wereld voor!
Ik walg van haar! Zij is een wilde tuin
die in het zaad schiet; grove en gore dingen
groeien er slechts. Dat het zover moest komen!
Twee maanden dood, nee, nee, niet eens twee maanden;
een uitgelezen vorst, een zonnegod
naast deze faun. Zó liefhad hij mijn moeder,
dat hij de wind niet toestond al te ruw
met haar te spelen. Aarde en hemel, moet ik
het mij herinneren? O, zij hing aan hem
alsof door de bevrediging haar begeerte
nog groeide, en nochtans, binnen een maand...
— Laat mij niet denken. Zwakheid, uw naam is vrouw! een kleine maand; eer ’t schoeisel was versleten
waarop zij ’t lichaam van mijn arme vader
volgde, als Niobe, geheel in tranen...
trouwde zij... zij... - Mijn God, een redeloos dier
zou langer rouwen! — trouwde zij mijn oom,
mijn vaders broer, maar minder op hem lijkend
dan ik op Hercules. Binnen een maand,
nog voor het zout van haar geveinsde tranen
haar roodgewreven ogen had verlaten,
trouwde zij. O verdorvenheid die zich
zo jachtig spoedt naar een bloedschennig bed!
Het is niet goed, er kan niets goeds van komen.
Maar ik moet zwijgen, ook al breekt mijn hart.
[Horatio, Marcellus en Bernardo op]
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HORATIO

Ik groet uwe hoogheid!
hamlet

Ik ben blij u wèl te zien;
Horatio... als ik mij niet vergis?
HORATIO

Horatio, heer, uw onderdanige dienaar.
hamlet

‘Mijn goede vriend’; die naam wil ik met je delen.
Wat heeft je uit Wittenberg hierheen gevoerd? Marcellus.
margellus

Hoogheid!
hamlet

’t Verheugt me datje hier bent.
[tegen Bernardo]
Goedenavond.
[ tegen Horatio]
Maar zeg nu eens, wat voert je uit Wittenberg?
horatio

Een zucht tot leeglopen, mijn waarde prins.
hamlet

Dat zoii ik niet graag je vijand horen zeggen.
En dwing dus ook mijn oor niet aan hetgeen je
tegenjezèlfinbrengt geloof te hechten;
ik weet dat leeglopen je niet bevalt.
Maar wat kom je hier doen op Elseneur?
Voor je weer weggaat leren wij je drinken.
horatio

Ik ben gekomen voor uw vaders uitvaart.
hamlet

Kom, steek de draak niet met me, studiemakker,
je kwam natuurlijk voor mijn moeders bruiloft!
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HORATIO

Ach ja, heer, die is kort daarop gevolgd.
HAMLET

Zuinigheid, vriend! Men had van ’t dodenmaal
nog vleespasteien voor de bruiloftstafel.
Dat ik die dag moest beleven; liever had ik
mijn aartsvijand ontmoet in ’t paradijs. Mijn vader, ’t is me of ik mijn vader zie!
HORATIO

Waar dan, heer?
HAMLET

Voor mijn geestesoog, Horatio.
HORATIO

Eén keer heb ik hem gezien, een fiere koning...
HAMLET

Een man was hij, een man, in ieder opzicht;
en nimmermeer ontmoet ik zijn gelijke.
HORATIO

Ik meen, heer, dat ik hem gisternacht gezien heb...

Twee nachten achtereen hebben zij beiden,
Bernardo en Marcellus, op hun wacht
in het doodslege middernachtlijk uur,
een geest gezien die op uw vader leek,
van top tot teen geharnast. Driemaal schreed hij
langzaam en statig langs hen, en zó dicht
dat hij hen met zijn staf had kunnen raken.
De ogen vol verbijstering, verstijfd
van schrik en niet in staat tot hem te spreken,
keken zij toe. Dit is het wat zij mij
in ’t diepst geheim vertelden. Daarop heb ik
de derde nacht mèt hen de wacht betrokken.
Weer kwam de geest. Het tijdstip en de aard
■van de gedaante stemden overeen
met hun verklaringen. Ik heb uw vader
gekend, heer. De verschijning leek op hem
als deze handen op elkaar.
HAMLET

Waar was dat?

HAMLET

Gezien heb? Wie?

MARCELLUS

Bij onze post op de kantelen, heer.

HORATIO

De vorst, uw vader, heer.

HAMLET V

Heb je ’t niet toegesproken?

HAMLET

De vorst, mijn vader?
HORATIO

Temper nog even uw verbazing, prins,
door mij het oor te lenen, tot ik u
- met deze beide heren als getuigen dit wonder heb verteld.
HAMLET

Om godswil, spreek!

HORATIO

Ik, mijn prins.
Maar ’t gaf geen antwoord. Even leek het mij
of het zijn hoofd ophief en vaag gebaarde
als wilde het gaan spreken; maar op dat
ogenblik kraaide luid de morgenhaan
en bij dit sein trok het zich haastig terug en
verdween uit het gezicht.
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HORATIO

HAMLET

Voortdurend.

Het is heel vreemd.
HAMLET

HORATIO

Zo waar ik leef, mijn prins, het is de waarheid,
en wij beschouwden het als onze plicht
het u te laten weten.
HAMLET

Natuurlijk, vrienden; maar dit verontrust mij.
Sta je vanavond weer op wacht?
MARCELLUS EN BERNARDO

Ja, heer.
HAMLET

Geharnast, zei je?

Was ik er maar bij geweest!
HORATIO

Het zou u zeker
verbijsterd hebben,
hamlet

Ja, wa ars chij nlij k wel.
Is ’t lang gebleven?
HORATIO

Men had zonder haast
tot honderd kunnen tellen.
MARCELLUS EN BERNARDO

MARCELLUS EN BERNARDO

Langer, langer.

Ja, geharnast, heer.
HORATIO

HAMLET

Niet toen ik ’t zag.

Van top tot teen?

hamlet

MARCELLUS EN BERNARDO

Zijn baard was grijs, nietwaar?

Ja, heer, van top tot teen.
HORATIO

HAMLET

Dan heb je zijn gezicht dus niet gezien!
HORATIO

O ja, heer, zijn vizier was opgeslagen.
HAMLET

Hoe keek hij? Dreigend?

Zoals ik hem gezien heb bij zijn leven :
zilverig zwart.
hamletN

Ik houd vannacht de wacht;
misschien verschijnt het nóg eens.
HORATIO

HORATIO

Zonder twijfel.

Eer bedroefd dan boos.
HAMLET

HAMLET

Zag hij er bleek of blozend uit?
HORATIO

Zeer bleek.
HAMLET

Hield hij zijn blik op je gericht?

Wanneer het op mijn edele vader lijkt,
spreek ik het toe, al zou de hel zélf mij
tot zwijgen manen met haar wijde muil.
Wat ik jullie bidden mag, je hebt tot nu toe
dit visioen geheim gehouden; doe er

28

HAMLET

ook verder ’t zwijgen toe. En wat er ook
gebeuren, mag vannacht, gebruik je ogen,
maar nietje tong. Ik zal die trouw belonen.
Vaarwel nu, vrienden. Tussen elf en twaalf
ontmoeten wij elkaar op de kantelen.
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als een viooltje in zijn eerste bloei,
vroeg maar niet duurzaam, fris, niet blijvend,
geur en verstrooiing van een ogenblik,
niet meer.
ophelia

Niet meer dan dat?

ALLEN

Hoogheid, wij zijn door plicht aan u gebonden.
HAMLET

Door liefde, zoals ik aan u. Vaarwel.
[Allen af, behalve Hamlet]
Mijn vaders geest - geharnast! Dat voorspelt
niets goeds. Misschien boos opzet? Was ’t maar nacht!
Tot zolang stil, mijn ziel; kwaad komt aan ’t licht,
al wordt het overstelpt door heel de aarde.

[Af]

DERDE TONEEL

Een kamer in het huis van Polonius

[Laertes en Ophelia komen op]
LAERTES

Mijn goed is al aan boord. Vaarwel. En, zuster,
ligt er bij gunstige wind een schip gereed,
dommel dan niet, maar laat me iets van je horen.
OPHELIA

Twijfel je daar nog aan?
LAERTES

Wat Hamlet en
de vege speelsheid van zijn gunst betreft:
beschouw ze als een vlaag, een gril van ’t bloed,

LAERTES

Zie ’t niet als meer.
De wassende natuur stuwt niet alleen
het lichaam, maar wanneer die tempel wast,
groeit ook de eredienst van geest en ziel
naar evenredigheid. Misschien bemint hij
je nu, en smet geen vlekje, geen bedrog
zijn heldere wil; maar wees er op bedacht
dat hij geen eigen wil heeft door zijn afkomst;
hijzelf is onderdaan van zijn geboorte.
Hij kan niet, als de onaanzienlijken,
toegeven aan zijn neigingen, want op
zijn keus berusten veiligheid en welzijn
van heel dit land. Daarom wordt zij beperkt
door wat het lichaam, waarvan hij het hoofd is,
zegt en gebiedt. Verklaart hij dus zijn liefde,
wees dap zo wijs en geloof het voor zover
hij in zijn hoge staat en rang zijn woorden
in daden om kan zetten, en dat is
niet verder dan de stem van ’t volk gedoogt.
Bedenk ook watje eer te lijden heeft
wanneer je al te gretig luistert naar
zijn lokkend fluiten, ofje hart verliest,
of de schatkamer van je kuisheid opent
voor zijn onstuimige drang. Ophelia,
wees op je hoede, lieve zuster, zorg
datje geen doelwit wordt van de begeerte,
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houd je genegenheid terug. Een meisje
kan nog zo kuis zijn, als zij aan de maan
haar schoonheid blootgeeft is zij reeds te gul.
De deugd zélf wordt een prooi van lastertongen;
de worm knaagt aan de spruiten van de lente
vaak vóór hun knoppen open zijn gegaan,
en in de verse ochtenddauw der jeugd
zijn duistere invloeden het meest te vrezen.
Voorzichtig dus; in vrees huist veiligheid;
jeugd muit tegen zichzelf, door niets verleid.
OPHELIA

Mijn lieve broer, ik zal je goede raad
ter harte nemen, maar gedraag je niet
als sommige zedeprelcers, wijs mij niet
het steil en doornig pad naar ’t paradijs,
terwijl je zelf als roekeloze losbol
de bloesemende weg der zonde volgt,
doof voor je eigen raad.
LAERTES

Wees daar niet bang voor.
Maar ik ben hier al te lang; kijk, daar komt vader.
[Polonius op] j
Een dubbele zegen is een dubbele gunst;
het toeval schenkt mij nog een tweede afscheid.
POLONIUS

Nog hier, Laertes? Kom, aan boord, aan boord!
De wind zit reeds achter je zeilen aan.
Men wacht op je. Zo, andermaal mijn zegen.
En houd de regels die ik je hierbij geef
voor ogen: Zeg nooit watje denkt, en zet
geen onbesuisde dromen om in daden.
Wees minzaam maar vermijd gemeenzaamheid.
Klem vrienden van wier trouw je overtuigd bent
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met stalen banden aan je hart, maar reik
je hand niet al te grif aan al die groene,
pas uitgebroede makkers. Zoek geen twist,
maar word je er in betrokken, zorg dan dat
je vijand zich een tweede keer bezint.
Leen ieder ’t oor, maar slechts een paar je stem.
Hoor ieders mening, maar verzwijg je oordeel.
Kleedje zo kostbaar als je beurs het toelaat,
maar niet te dwaas; voornaam, niet protserig,
want aan de kleren kent men vaak de man;
men is in Frankrijks hoogste kringen erg
verwend en heel kieskeurig op dat punt.
Leen nimmer geld en schiet het ook niet voor;
je schiet er vaak èn geld èn vriend bij in,
en lenen stompt de spaarzin af. Onthoud
bovenal dit: blijf aan jezelf getrouw,
want daaruit volgt, als uit de nacht de dag,
datje aan anderen niet ontrouw kunt zijn.
Vaarwel, moge mijn zegen dit doen rijpen.
LAERTES

Nederig neem ik afscheid van u, heer.
POLONIUS

Ga, de tijd dringt en je bedienden wachten.
LAERTES

Vaarwel, Ophelia, en onthoud wat ik je
gezegd heb.
OPHELIA

’k Heb het weggesloten in mijn
geheugen en jij krijgt de sleutel mee.
LAERTES

Vaarwel.
[Af]
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POLONIUS

Wat heeft hij je gezegd, Ophelia?
OPHELtA

Met uw verlof, het ging over prins Hamlet.
POLONIUS

Aha, dat treft uitstekend.
Ik heb gehoord dat hij de laatste tijd
heel vaak met je gesproken heeft en dat jij
allergewilligst naar hem hebt geluisterd.
Als dat zo is - men heeft ’t mij bij wijze
van waarschuwing verteld - moet ik je zeggen
dat je je allerminst weet te gedragen
zoals ’t mijn dochter en je eer betaamt.
Wat is er tussen jullie? Spreek de waarheid.
OPHELIA

De laatste tijd heeft hij mij meer dan eens
blijken gegeven van zijn liefde.
POLONIUS

Zijn liefde? Poeh! Je babbelt als een groentje
dat een gevaar als dit nog niet doorziet.
Geloofje die blijken, zoals jij ze noemt?
OPHELIA

Vader, ik weet niet wat ik denken moet.
POLONIUS

Dat zal ik je zeggen: denk maar datje ’n kind bent,
nu je die blijken houdt voor zuivere munt.
Geef liever blijken van bezorgdheid voor
je eigenwaarde, anders — ’t arme woord
raakt buiten adem als ik het zo opjaag geefje me blijken van onnozelheid.
OPHELIA

Hij heeft mij op betamelijke wijze
gesproken van zijn liefde.
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POLONIUS

Zo, noem je dat betamelijk? Loop rond!
ophelia

Maar heer, hij heeft zijn woord kracht bijgezet
met alle heilige eden van de hemel.
POLONIUS

Ach, strikken voor de snippen! Ik weet heus wel
hoe kwistig ons gemoed met eden omspringt
wanneer het bloed bruist. Deze gloed, m’n dochter,
die meer verlicht dan warmt en die al dooft
terwijl men zijn belofte doet, verslijt je
toch niet voor vuur? Wees in ’t vervolg wat minder
vrijgevig met je maagdelijk gezelschap,
en acht jezelf te goed om op bevel
te kwetteren. Wat nu prins Hamlet aangaat,
wees hiervan overtuigd: hij is nog jong
en hij kan grazen aan een langer touw
dan jou is toegestaan. Kortom, Ophelia,
geloof zijn eden niet; ’t zijn koppelaars;
niet als zodanig uitgedost, maar toch
pleiters voor goddeloze neigingen,
schijnheilig fluisterend, om des te beter
te kunnfen overreden. Kort en goed:
Ik wil niet datje nog één ogenblik
vergooit aan dat gebabbel met prins Hamlet.
Begrepen? Laat ons gaan.
ophelia

Het zij zo, heer.
[Beiden af]
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VIERDE TONEEL

De kantelen van het slot

[Hamlet, Horatio en Marcellus op]
HAMLET

Wat bijt die wind venijnig; ’t is ijskoud.
HORATIO

Het is een nijpende, vlijmscherpe wind.
HAMLET

Hoe laat is ’t nu?
HORATIO

Het zal bij twaalven zijn.
MARCELLUS

Nee, ’t heeft al twaalf geslagen.
HORATIO

Is ’t waarachtig?
Ik heb het niet gehoord. Dan breekt de tijd'aan
waarop de geest gewoon is te verschijnen.
[Trompetgeschal en kanonschoten]
Wat heeft dit te betekenen, prins?
HAMLET

De koning heeft geen slaap; de koning drinkt.
Hij bralt en brast en danst de duitse sprong;
bij elke beker rijnwijn die hij ledigt,
verkondigen trompet en keteltrom
de zege die hij op zijn dorst behaalt.
HORATIO

Is dat gebruik hier?
HAMLET

Ja. Maar naar mijn smaak
- al ben ik er van kindsbeen af vertrouwd mee is ’t eervoller een dergelijlc gebruik

te schenden dan het na te leven. Dit
stompzinnig drinken maakt dat andre volken
in oost en west ons smaden en verachten.
Men noemt ons dronkelappen, geeft ons zelfs
de bijnaam ‘zwijnen’, en met reden, want
wat wij ook aan voortreffelijks verrichten,
dit vreet het merg uit onze goede naam.
Zo komt het dikwijls voor dat sommige mensen
die, door de een of andere voze plek
in hun natuur - waar zij geen schuld aan dragen,
want de natuur kiest zelf haar oorsprong niet een overheersende karaktertrek
die alle schansen van de rede neerhaalt,
of door een hebbelijkheid die al te zeer
de goede vormen overschaduwt, dat
die mensen, zeg ik, door één smet getekend,
- ’t zij aangeboren of door ’t lot bepaald al zijn hun andre deugden wit als sneeuw en
zo talrijk als de mens maar kan bezitten,
in ’t oog van iedereen verdorven zijn
door deze éne fout; dat greintje kwaad
wist dikwijls al hun nobele gaven uit,
en brengt hun schande.
[De geest komt op]
HORATIO

Kijk, heer, kijk, het komt!
HAMLET

O, engelen der genade, sta ons bij!
Of u een goede geest bent of een boze,
hemelgeur met u brengt of zwavelstank,
of uw bedoeling slecht of vreedzaam is,
in uw gedaante liggen zoveel vragen
dat ik tot u spreken wil. Ik noem u Hamlet,
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Hij wenkt mij weer naar ginds; ik zal hem volgen.

vorst, vader, deense koning. Antwoord mij!
Laat mij niet in onwetendheid, maar zeg mij
waarom uw lichaam, in de dood geborgen,
zijn waden heeft verscheurd? Waarom het graf
waarin men u ter ruste had gelegd,
zijn logge marmeren kaken heeft geopend
om u weer uit te werpen? Wat beduidt het,
dat u, een dode, in volle rusting weerkeert
onder het vluchtig schijnsel van de maan,
de nacht tot een verschrikking maakt, en ons,
speelballen der natuur, schokt met gedachten
die onze geest niet kan bevatten? Spreek!
Waar dient dit toe? Wat wilt u dat wij doen?
[De geest wenkt Hamlet]

HORATIO

Maar stel dat hij u naar de zee lokt, heer,
of naar de steile hoogte van de klip
die zo gevaarlijk overhelt naar ’t water,
en daar een andre spookgestalte aanneemt
die u misschien berooft van uw verstand
en u tot waanzin drijft? Bezin u toch!
De plek zelf wekt al, zonder verdere oorzaak,
vlagen van wanhoop op bij iedereen
die zoveel vadem neerkijkt in de zee
en haar hoort bulderen.
hamlet

Hij blijft mij wenken.
Ga voor, ik zal u volgen.

HORATIO

' Hij wenkt u met hem mee te gaan, alsof hij
u iets vertellen wil dat slechts voor u
bestemd is.

MARCELLUS

U mag niet gaan, heer.
hamlet

Handen van mij af!

MARCELLUS

Zie, hoe hoffelijk hij gebaart
hem naar een afgelegen plek te volgen.
Maar volg hem niet.

HORATIO

Luister toch, heer; ga niet.
HAMLET

HORATIO

Nee, doe ’t in geen geval.
HAMLET

Hij wil niet spreken; daarom zal ik hem volgen.
HORATIO

Heer, doe het niet!
|

HAMLET

Waar moet ik bang voor zijn?
Mijn leven is geen stuiver waard, en wat
mijn ziel betreft, die kan hij niets misdoen;
is zij niet iets onsterflijks als hijzelf?
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Mijn noodlot roept
en maakt de teerste vezels van dit lichaam
hard als de pezen van Nemea’s leeuw.
Hij wenkt nog steeds. Los, vrienden, los! Bij God,
ik maak een geest van wie mij tegenhoudt.
Weg, zeg ik je! — Ga voor, ik zal u volgen.
[De geest en Hamlet af]
HORATIO

;:
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Verbeelding drijft hem tot het uiterste.
MARCELLUS

Wij gaan hem na. Gehoorzamen is ijdel.
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HORATIO

Hem volgen - maar wie weet waar dit op uitloopt?
MARGELLUS

Er is iets rot in ’t rijk van Denemarken.
HORATIO
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Hamlet

Ik ben gehouden
naar u te luisteren.
geest

En mij te wreken,
als je ’t gehoord hebt.

God zal ’t bestieren.
MARGELLUS

hamlet

Nee, wij gaan hem na!
[Beiden af]

Wat?
geest

VIJFDE TONEEL

Elders op de kantelen

[De geest en Hamlet komen op]
HAMLET

Waar voert u mij heen? Spreek. Ik ga niet verder.
GEEST

Luister.
HAMLET

Ik luister.
GEEST

’t Uur dat ik mij weer
uitleveren moet aan helse zwavelvlammen
is haast gekomen.
HAMLET

Ach, rampzalige geest!
GEEST

Beklaag mij niet, maar schenk je volle aandacht
aan wat ik onthullen ga.

Ik ben je vaders geest;
gedoemd een zekere tijd ’s nachts rond te dolen
en overdag te vasten in het vuur,
tot de vergrijpen van mijn aardse leven
verteerd zijn en gedelgd. Was het mij toegestaan
’t geheim van mijn gevangenis te ontsluiten,
dan zou ’t geringste woord van mijn verhaal
je ziel verscheuren, je jong bloed doen stollen,
je ogen als twee sterren doen verschieten;
ontwarren je gevlochten lokken; al
je haren zouden overeind gaan staan
als stekels van een gemelijke egel.
Maar dit bericht van generzij ds i's niet
voor sterfelijke oren. - Luister, luister!
Heb je ooitje dierbare vader liefgehad...
HAMLET

O God!
GEEST

... Wreek dan die lage en ongewone moord.
HAMLET

Moord?
GEEST

De laagste moord die men zich denken kan,
duister en onnatuurlijk bovenmate.
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HAMLET

Zeg het mij snel, opdat ik snelgewiekt
als de gedachte of een droom van liefde,
kan schieten naar mijn wraak.
GEEST

Je geest werkt vlug,
maar trager zou hij zijn dan ’t botte kruid
dat vadsig woekert op de Lethe-oever,
als ditje niet bewoog. Luister dus, Hamlet:
men zegt dat ik in mijn boomgaard door een gifslang
gebeten ben; met dit verzinsel over
mijn dood heeft men het oor van Denemarken
gemeen misleid. Maar weet, mijn edele zoon,
de slang die ’t leven wegbeet uit je.vader
draagt nu zijn kroon.
HAMLET

O mijn voorspellend hart!
Mijn oom?
GEEST

Ja, dat bloedschennig, overspelig beest
met zijn verraderlijke gaven, met
de tovermacht van zijn vernuft — hoe vals
moet het vernuft zijn dat de macht bezit
zo t&verleiden! - wist mijn ogenschijnlijk
zo deugdzame vorstin te winnen voor
zijn schandelijke lust. O Hamlet, wat een
afvalligheid jegens de man wiens liefde
altijd oprecht was, hand in hand ging met
de eed die ik haar gedaan had bij ons huwelijk;
zich af te geven met een onverlaat,
wiens aangeboren gaven pover waren
naast die van mij!
Maar zoals kuisheid onbewogen blijft
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al werft de lust in hemelse gedaante,
zal wulpsheid, ook al paart zij met een engel,
verzadigd raken in een hemels bed
en azen gaan op afval.
Maar ik meen dat ik de ochtendlucht al ruik.
Ik moet kort zijn. Toen ik, zoals gewoonlijk,
mijn middagslaap genoot, besloopje oom
mijn rustplek in de boomgaard met een flesje
vol sap van het verdoemde bilzenkruid,
en goot dat in de gangen van mijn oren.
Dit vocht verwekt melaatsheid, het is zo’n
venijn voor ’t menselijk bloed, dat het zich snel
als kwik een weg baant door de lichaamswegen
en met een onverhoeds geweld het dunne,
gezonde bloed doet stremmen, zoals melk
door zuur gaat schiften. Dat gebeurde met
het mijne ook, en in een oogwenk was
mijn gladde lichaam overdekt met uitslag,
een walgelijke, vuile korst als van een
melaatse.
Zo ben ik, slapend, door een broederhand
opeens van leven, kroon en vrouw beroofd;
weggeriikt in de bloeitijd van mijn zonden.
Onvoorbereid en zonder sakramenten,
de rekening niet opgemaakt, met al mijn
gebreken op mijn hoofd, moest ik ten oordeel.
Afschuwelijk! Afschuwelijk! O, afschuwelijk!
Heb je een vurig hart, duld dit dan niet,
laat niet het koningsbed van Denemarken
een leger zijn voor wellust en bloedschande.
Maar hoe je deze wraak ook wilt voltrekken,
besmeur je geest niet, laat hem niets beramen
tegen je moeder. Laat haar over aan
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de hemel en de doornen die haar boezem
doorpriemen. - Ilc neem afscheid, want de glimworm
meldt met zijn tanend licht de dageraad.
Vaarwel, vaarwel, en wil mij niet vergeten!
[Geest af]
HAMLET

O aarde! O hemel! - Moet ik ook de hel
nog aanroepen? - O smaad! Wees sterk, mijn hart.
En gij, mijn spieren, wordt niet eensklaps oud,
maar houdt mij stram rechtop. Ik u vergeten?
Nooit, arme geest, zolang ’t geheugen woont
in dit verwarde hoofd. Ik u vergeten?
Nooit! Uit het boek van mijn herinnering
wis ik alle nietigheden, alle spreuken,
beelden en indrukken, die jeugd en studie
daar hebben neergeschreven. Enkel dat
wat li bevolen hebt zal blijven leven
in ’t boekdeel van mijn geest, en niet vermengd
met lager dingen. Bij de hemel, ja!
O diep gezonken vrouw!
O schurk, verdoemde, glimlachende schurk!
Ik schrijf het op... ik moet... ik schrijf hier neer:
iemand kan glimlachen en toch een schurk zijn,
althans... dat weet ik nu... in Denemarken.
[hij schrijft]
Daar sta je, oom. Rest nog mijn wapenspreuk:
‘Vaarwel, vaarwel, en wil mij niet vergeten’...
[hij knielt en legt zijn hand op het gevest van zijn degen]
Ik heb ’t gezworen.
[hij bidt]
HORATIO

[achter]
Hoogheid!
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MARCELLUS

[achter]
Prins Hamlet!
horatio

[achter]
God beware hem!
hamlet

Dat hoop ik!
hargellus

[achter]
Hallo. Waar bent u, heer?
hamlet

Hallo, m’n jongen; kom, mijn vogel, kom!
[Horatio en Marcellus op]
MARCELLUS

Hoe is ’t, heer?
horatio

Hebt u iets vernomen, prins?
HAMLET

Iets wonderbaarlijks.
horatio

Vertel ’t ons, heer.
HAMLET

Nee, nee, je zou ’t verraden.
horatio

Ik niet, heer, bij de hemel!
MARCELLUS

Nooit, mijn prins.
HAMLET

Hoe zou een mens dit ooit geloven kunnen? Je houdt ’t voor je?
HORATrO EN MARCELLUS

Ja, heer, op ons woord!
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HORATIO EN MARGELLUS

Er leeft geen schoelje in heel Denemarken..,
die niet een aartsschavuit is.

Nooit, heer, nooit!
hamlet

Ja, maar zweer het!

HORATIO

Er hoeft geen geest voor uit het graf te komen
om ons dit mee te delen.

HORATIO

Op mijn woord
ik doe het nooit, heer.

HAMLET

Ja, dat is zo;
en daarom lijkt het mij het beste dat wij
elkaar de hand schudden en heengaan; jullie
naar waar je plicht ofje verlangen roept —
want ieder mens heeft, hoe dan ook, verlangens
en plichten. Wat mijn arme ziel betreft,
ik zal gaan bidden.

MARGELLUS

Op mijn woord, ik ook niet.
hamlet

En op mijn zwaard.
MARGELLUS

Wij hebben al gezworen.
HAMLET

Maar nu ook op mijn zwaard.

HORATIO

Dat zijn maar teugelloze woorden, prins.
HAMLET

Het spijt me, datje er door beledigd bent;
het spijt me oprecht.
HORATIO

Er is geen sprake van belediging.
HAMLET

Bij Sint Patricius, ja, vriend, en een zware
belediging. Wat die verschijning aangaat:
laat ik je zeggen dat ’t een echte geest is.
Maar breidel je nieuwsgierigheid naar wat er
gebeurd is tussen ons. En nu, mijn vrienden,
willig, als studiemaklcers en soldaten,
één klein verzoek in.
HORATIO

GEEST

[onder de grond]
Zweert!
hamlet

Ha, zeg jij ’t ook? Ben jij daar, brave vrind?
— Vooruit. Je hebt die kerel in de kelder
gehoord. Zweer dus.
horaticK

Zeg ons de eed voor, heer.
HAMLET

‘Nooit spreek ik over wat ik heb gezien’.
Zweer op mijn zwaard.
GEEST

Zweert!
HAMLET

Gaarne, heer. Wat is het?
HAMLET

Maak nooit bekend watje vannacht gezien hebt.

Hic et ubique? Laat ons daarheen gaan.
Kom hierheen, beste vrienden.
Leg nogmaals jullie handen op mijn zwaard.
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Zweer op mijn zwaard:
‘Nooit spreek ik over wat ik heb gehoord’.
GEEST

Zweert op zijn zwaard!
HAMLET

Braaf, oude mol! Wroet jij zo vlug in de aarde?
Wakkere graver! - Nóg eens verder, vrienden.
HORATIO

O dag en nacht, wat is dit vreemd!
HAMLET

En daarom
moetje het als een vreemdeling begroeten.
Er is in hemel en op aarde meer,
Horatio, dan jouw wijsbegeerte droomt.
Maar kom, zweer hier opnieuw zoals tevoren,
en moge God je helpen datje nooit,
hoe eigenaardig ik mij ook gedraag,
— wanneer ik het misschien eens nuttig vind
de rol te spelen van een zonderling —
datje, mij in zo’n toestand ziende, nooit
door ’t hoofd te schudden, of de armen zó
te kruisen, of veelzeggend op te merken:
‘Wij weten ’t wel... ’, of ‘Als wij konden spreken... ’,
of ‘Als wij wilden...’, of ‘Er zijn er, die... ’
of dergelijke dubbelzinnigheden,
laat merken datje iets weet van mij; zwéér dat,
zowaar je doodsuur door Gods hulp verlicht wordt.
GEEST

Zweert!
HAMLET

Rust, rust, geplaagde geest!
[zij zweren]
Nu, beste vrienden,
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ben ik tot jullie dienst met al mijn vriendschap;
en wat een man, zo arm als Hamlet doen kan
om zijn aanhankelijkheid te tonen, zal
als God het wil, niet achterwege blijven.
Laat ons naar binnen gaan, maar... monden dicht!
De tijd is uit zijn voegen... Helse plicht,
die mij gebiedt hem weer in ’t lood te brengen!
Nee, nee, kom, wij gaan samen.
[Allen af]
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Twee maanden later - ten huize van Polonius

[Polonius en Reynaldo komen op]

HAMLET | II.I |

49

Eén voorwaarde: geen al te krasse dingen,
die hem in opspraak kunnen brengen, vrind.
Beperk je tot de onbekookte streken
die de vertrouwde rotgenoten zijn
van jeugd en vrijheid.
reynaldo

POLONIUS

Zoals spelen, heer?

Geef hem dit geld en deze brief, Reynaldo.
POLONIUS

REYNALDO

Ik zal het doen, heer.
POLONIUS

Het zou verstandig zijn, brave Reynaldo,
vóór je bezoek aan hem eens te informeren
naar zijn gedrag.
REYNALDO

Dat was ik al van plan, heer.
POLONIUS

Heel goed, uitstekend opgemerkt. Maar luister:
om te beginnen vraagje wat voor Denen
er in Parijs zijn, wie en waar zij zijn,
met wie zij omgaan, welke staat zij voeren;
en kom je er langs slinkse wegen achter
dat zij mijn zoon wel kennen, dan onthou je
dat rechtstreeks vragen ondoeltreffend is.
Doe maar alsofje hem uit de verte kent.
Zeg maar: ‘Ik ken zijn vader en zijn vrienden,
en hem ook enigszins’, snap je ’t, Reynaldo?

Precies, of zoals drinken, schermen, vloeken,
twisten, hoereren... zóver kun je gaan.
reynaldo

Maar heer, dan zou ik hem tóch in opspraak brengen.
polonius

Welnee, als je ’t maar niet té stevig kruidt.
Je moet hem niet nóg zwarter maken door te
vertellen dat hij ongebreideld leeft.
Pas op! Beschrijf zijn misstappen zo luchtig,
dat men ze houdt voor smetten van de vrijheid,
de vonkenregen van een vurige geest,
de kuren van het ongetemde bloed,
waar niemand aan ontkomen kan...
reynaldo

vv

Waarom je dit moet doen, bedoel je?
reynaldo

Ja, heer,

REYNALDO

Volkomen, heer.
POLONIUS

‘En hem ook enigszins, maar...’, kun je zeggen,
‘niet goed, doch is ’t de man die ik bedoel,
. dan is hij erg losbandig en verslaafd aan... ’
en dan betichtje hem van watje wilt.

Maar, heer...

polonius

dat zou ik graag weten.
polonius

Kijk, dit zweeft me voor;
en ’k geloof dat het een list is die ons past:
werp jij die kleinesmetten op mijn zoon
- per slot wordt alles in ’t gebruik bezoedeld —

9

HAMLET | II . I |

5°

dan zal degeen die je al pratend polst,
wanneer hij ooit gezien heeft dat de knaap
zich aan genoemde fouten schuldig maakte,
dadelijk met je instemmen en zeggen:
‘Mijn waarde heer’ of ‘vriend’ of ‘beste man’,
al naar de mensen in dat land gewend zijn
anderen aan te spreken...
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POLONIUS

Ga dan met God. Vaarwel.
REYNALDO

Vaarwel, heer!
POLONIUS

Laatje gedrag bepalen door het zijne.
REYNALDO

Dat zal ik, heer.

REYNALDO

Juist, heel goed, heer.

N

POLONIUS

En laat hem lustig spelen.

POLONIUS

En dan doet hij het volgende... hij doet...
wat wou ik ook weer zeggen? Wel vervloekt,
ik wou iets zeggen... waar ben ik gebleven?
REYNALDO

Bij ‘dadelijk metje instemmen en zeggen...
mijn waarde heer of vriend of beste man..
POLONIUS

REYNALDO

Zeker, heer.
POLONIUS

Vaarwel.
[Reynaldo qf- Ophelia op]
Wat heb je, Ophelia? Wat is er?
OPHELIA

Bij ‘dadelijk met je instemmen’, dat was het;
hij stemt dus met je in: ‘Ik ken die heer;
ik heb hem gisteren nog gezien, onlangs,
of wanneer was ’t, met wie; zoals u zegt,
hij zat te dobbelen, hield een drinkgelag,
kreeg ruzie onder ’t balspel’, of misschien:
‘Ik zag hem een verkoophuis binnen gaan’,
bij ons heet dat bordeel... Snap je het nu?
Zo vangt jouw leugenaas die karper waarheid,
en zo gaan wij, de slimmen en bekwamen,
langs kronkelpaden recht op ons doel af.
Volg je die raad, dan zul je zonder twijfel
mijn zoon ontdekken. Heb je me begrepen?

O vader, vader, ik ben zo geschrokken!
POLONIUS

Waarvan in ’s hemelsnaam?
OPHELIA

Toen ik op mijn kamer zat te naaien, heer,
kwam plotseling prins Hamlet binnen, blootshoofds,
met open wambuis; zijn besmeurde kousen
hingen als boeien om zijn enkels neer;
wit als zijn hemd was hij, zijn knieën trilden
en in zijn blik was iets onzegbaar treurigs,
alsof de hel hem losgelaten had
om ons van haar verschrikking te vertellen.
POLONIUS

Gek van verliefdheid?

REYNALDO

Begrepen, heer.
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POLONIUS

OPHELIA

Heer, ik weet het niet,
maar ik ben bang van wel.
POLONIUS

En wat zei hij ?
OPHELIA

Hij greep me bij mijn pols, deed een stap terug
en hield mij op armslengte van zich af,
en met de andere hand boven zijn ogen
bekeek hij mij zo vorsend, dat het leek'
of hij mij wilde tekenen. Lange tijd
bleef hij zo staan, bewoog toen zacht mijn arm,
schudde driemaal zijn hoofd en slaakte een zucht
zo smartelijk en diep dat hij zijn borst
scheen te verbrijzelen en hem ter dood bracht.
Daarna liet hij mij los en met het hoofd
naar achteren gewend scheen hij zijn weg
te vinden zonder ogen, want hij liep
zonder hun hulp de kamer uit en richtte
tot ’t laatst hun licht op mij.
POLONIUS

Ga met me mee.
Ik moet hier met de koning over spreken.
Dit is de zuivere waanzin van de liefde
wier heftigheid zichzelf om hals brengt en
de wil tot daden van vertwijfling dringt
zoals zo menige hartstocht die op aarde
ons, broze zielen, schokt, ’t Spijt mij voor hem.
Heb je hem onlangs soms te grof bejegend?
OPHELIA

Nee, heer; ik heb alleen, zoals u wilde,
zijn brieven afgewezen en geweigerd
hem te ontvangen.

Dat steekt waanzin aan!
Het spijt mij dat ik hem niet zuiverder
beoordeeld heb. ’k Was bang dat hij alleen
wat speelde en jou te gronde wilde richten.
Vervloekte achterdocht! Wij ouderen
gaan in ons oordeel even vaak te ver
als het de jongeren aan inzicht schort.
Kom, laat ons naar de koning gaan. Hij moet
dit weten, want verbergen doet meer schade
dan ’t haat verwekt die liefde te verraden.
Kom.
[Beiden af]

TWEEDE TONEEL

Een vertrek in het slot

[Trompetgeschal. Koning, koningin, Rosencrantz, Guildenstern en
gevolg op]
KONING\

Wees welkom, Rosencrantz en Guildenstern!
Niet enkel uit verlangen u te zien,
ook uit behoefte aan uw goede diensten
hebben wij u met zoveel spoed ontboden.
U hebt waarschijnlijk al gehoord hoe Hamlet
veranderd is; zo mag men het wel noemen,
want innerlijk noch uiterlijk gelijkt hij
op wat hij is geweest. Wat hem, behalve
zijn vaders dood, zo van zichzelf vervreemd heeft,
blijft mij een raadsel. Daarom vraag ik u,
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die hem van jongs af kent en met zijnjeugd
en zijn manier van doen zoveel gemeen hebt,
voor korte tijd hier aan ons hof te blijven
om hem met uw gezelschap te verstrooien
en, voor zover daartoe de kans bestaat,
te achterhalen of hij wordt gekweld
door een geheim verdriet dat wij misschien,
zodra het ons bekend is, kunnen helen.
KONINGIN

Vaak heeft hij over u gesproken, heren.
Ik zeg u dat er geen twee mensen zijn
op wie hij meer gesteld is. Wilt u ons
wat langer het genoegen gunnen van uw
aanwezigheid, tot steun van onze hoop,
dan zal men u belonen op een wijze
een koning waardig.
ROSENCRANTZ

Uwe majesteiten
zouden ons door hun opperste gezag
eerder bevelen dan verzoeken kunnen
hun wensen uit te voeren.
GUILDENSTERN

Maar gehoorzaam
buigen wij ons voor uw verlangen, gaarne
leggen wij onze diensten aan uw voeten.
KONING

Dank, Rosencrantz en waarde Guildenstem!
KONINGIN

Dank, Guildenstern en waarde Rosencrantz!
Wat ik u bidden mag, ga nu mijn zoon
bezoeken; ach, u zult hem niet herkennen. Breng deze heren naar Prins Hamlet.
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GUILDENSTERN

God
geve dat hij behagen schept en steun vindt
in ons gezelschap.
KONINGIN

Amen!
[Rosencrantz, Guildenstern en enkele leden van het gevolg af — Polonius op]
POLONIUS

Sire, uw afgezanten zijn voldaan
uit Noorwegen teruggekeerd.
KONING

Jij bent
altijd de vader van goed nieuws geweest.
POLONIUS

Is ’t werkelijk, sire? Ik verzeker u,
dat ik met hart en ziel verknocht ben aan
mijn God en mijn vereerde vorst. En ik meen óók
- of anders jaagt mijn brein niet meer zo feilloos
over het spoor van de voorzichtigheid
als ’t vroeger heeft gedaan — dat ik de ware
oorzaak van Hamlets waanzin heb ontdekt.
KONING \

Vertel het ons, niets wil ik liever horen.
POLONIUS

Ontvang eerst uw gezanten. Laat mijn nieuws
het nagerecht zijn van dit feestlijk maal.
KONING

Bewijs hun zelf de eer en breng hen hier.
[Polonius af]
Liefste, hij zegt dat hij de bron ontdekt heeft
van Hamlets geestesstoornis.
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KONINGIN

Ik ben bang
dat zij geen andere dan de hoofdbron is:
zijn vaders dood, ons overijlde huwelijk.
KONING

Dat zal nu blijken.
[Polonius weer op, met Voltimand enCornelius]
Welkom, waarde vrienden!
En, Voltimand, wat voor berichten brengt u
van onze noorse broeder?
VOLTIMAND

Hoofse groeten
in antwoord op de uwe. Ogenblikkelijk
na lezing van uw brief gaf hij zijn neef
bevel de werving stop te zetten, die hem
bedoeld leek voor een veldtocht tegen Polen.
Een nader onderzoek wees echter uit
dat zij wel degelijk tegen u gericht was.
Gegriefd dat men hem in zijn ouderdom,
ziekte en machteloosheid zo misleid had,
ontbood hij Fortinbras, die voor hem kwam,
berispt werd en zijn oom ten slotte zwoer
nooit meer de wapens op te nemen tegen
uw majesteit. Waarop de oude koning,
uit dankbaarheid, zijn neef een jaargeld van
drieduizend kronen schonk èn machtiging
de aangeworven troepen te gebruiken
om tegen Polen op te trekken; met het
verzoek aan u - hier nader in omschreven [overhandigt de koning een brief]
te willen toestaan dat hij voor dit doel
vrij elijk oprukt over uw gebied,
' onder voorwaarden die u in dit stuk
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vindt neergelegd.
KONING

Dat staat ons aan; wij zullen
het lezen te gepaster tijd en na
zorgvuldig overleg ons antwoord geven.
Heb dank voor uw uitstekend werk. Neem nu
wat rust, vanavond vieren wij uw terugkomst.
Van harte welkom!
[Cornelius en Voltimand af]
POLONIUS

Dat is dus geslaagd. Mijn vorst en mijn vorstin, uiteen te zetten
wat majesteit moet zijn, wat plicht betekent,
waarom dag dag is, nacht nacht en tijd tijd,
zou nacht en dag en tijd verspillen zijn.
Daar kortheid geldt als kenmerk van esprit,
en omhaal als zijn buitenkant en opschik,
zeg ik het kort: uw nobele zoon is gek.
Gek noem ik het, want wat is echte waanzin?
Dat men gek is en anders niet. Maar goed...
KONINGIN

Meer inhoud, minder franje!
poloniu's

Maar mevrouw,
ik zweer u dat ik zonder franje spreek.
Gek is hij, dat is waar ; ’t is waar dat ’t jammer
en jammer dat het waar is — nee, die zin
is al te fraai gebouwd. Weg met die franje!
Hij is dus gek en ’t gaat er nu maar om:
waar vinden wij de oorzaak van ’t effekt,
liever gezegd: de oorzaak van ’t defekt,
want dit defekt effekt stoelt op een oorzaak;
daar gaat ’t om en waar ’t om gaat is dit.
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[haalt papier tevoorschijn]
Bedenk;
ik heb een dochter -ja, zolang ’k haar heb! die plichtsgetrouw en volgzaam als zij is
mij dit gegeven heeft; hoort toe en oordeelt:
[leest]
‘Aan de hemelse, aan de afgod van mijn ziel,
de schoonstgesierde Ophelia..
Erbarmelijk uitgedrukt, lelijk: ‘schoonstgesierde’ is ronduit
lelijk; maar luistert u verder:
[leest]
‘Voor haar verrukkelijke blanke boezem deze...’ enzo
voort, enzovoort.
KONINGIN

Heeft Hamlet haar dat geschreven?
POLONIUS

Een ogenblik, mevrouw, u zult het horen :
[leest]
‘Twijfel aan het licht der sterren,
twijfel aan de loop der zon,
twijfel of de waarheid waar is,
maar twijfel nooit aan mijn liefde.
O lieve Ophelia, ik ben onbedreven in het gebruik van die
versvoeten; ik versta de kunst niet mijn zuchten te tellen;
maar wees er diep van overtuigd, dat ik u boven alles lief
heb. Adieu.
Voor altijd de uwe, allerliefste,
zolang dit lichaam hem toebehoort,
HAMLET.’
Dit heeft mijn dochter mij gedwee getoond,
en voorts heeft zij mij deelgenoot gemaakt
van al zijn liefdeblijken, waar, wanneer
en hoe hij ze gegeven heeft.

| II. 2 | HAMLET

59

' KONING

Maar hoe
heeft zij zijn liefde opgenomen?
POLONIUS

Waar
houdt u mij voor?
KONING

Voor een betrouwbaar en
rechtschapen man.
POLONIUS

Dat.zou ik graag bewijzen.
Maar wat zoudt u gedacht hebben wanneer ik,
toen ik die hete liefde zag ontstaan
'
— want ik moet u zeggen dat ik haar al ontdekt had
nog voor mijn dochter het mij had verteld wat zoudt u of mijn edele majesteit
de koningin gedacht hebben wanneer ik
voor lessenaar gespeeld had of voor dagboek,
mijn hart gezegd had doof en stom te blijven
of daadloos op hun liefde had toegezien?
Nee, ik ben recht op mijn doel af gegaan
en ik heb tegen mijn dochter dit gezegd:
‘Prins Hamlet is ver boven je verheven;
dit kan niet’, en toen heb ik haar bevolen
hem niet meer bij zich toe te laten, geen
boodschappen of geschenken aan te nemen.
Zij nam die raad ter harte en, verstoten,
verviel hij - om het kort te zeggen — eerst
tot somberheid, daarna tot vasten, dan
tot slapeloosheid, dan tot zwakte, dan tot
ijlhoofdigheid en zo belandde hij in
de waanzin die hem thans gevangen houdt
en die wij zo betreuren.
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KONINGIN

Deukje dat het
dit zijn kan?

Daar is de arme dwaas; hij loopt te lezen.
POLONIUS

KONINGIN

Het is heel goed mogelijk.
POLONIUS

Ik zou graag weten of het ooit gebeurd is
dat ik met overtuiging zei: ‘Het is zo’,
terwijl het anders bleek?
KONING

Ga, wat ik u verzoek, ga beiden heen.
Ik klamp hem aan, nu. Laat u mij begaan.
[Koning, koningin en gevolg af— Hamlet lezend op]
Mijn waarde prins Hamlet, hoe gaat ’t met u?
HAMLET

Goed, god zij dank.
POLONIUS

Niet dat ik weet.
POLONIUS

Herkent u mij, heer?
hamlet

[wijst naar hoofd en schouder]
Scheidt dit van dat, wanneer het niet zo is.
Heb ik het spoor te pakken, dan ontdek ik
de waarheid, ook al is zij weggekropen
in ’t middelpunt der aarde.
KONING

Jazeker, jij bent een koppelaar.
POLONIUS

Welnee, heer.
hamlet

Dan won ik dat je net zo eerlijk was.
POLONIUS

Maar wat nu?
POLONIUS

- Eerlijk, heer?
HAMLET

U weet dat hij soms uren achtereen
hier op en neer loopt.
KONINGIN

Ja, meneer, want eerlijk zijn in een wereld als de onze wil
zeggen: één uit tienduizend zijn.
POLONIUS^

Ja, dat doet hij vaak.
POLONIUS

Op zo’n moment laat ik mijn dochter los.
U staat met mij achter het wandtapijt
en slaat hen gade. Heeft hij haar niet lief
en is hij door dat feit niet gek geworden,
ontsla mij dan als raadsman van de kroon
en laat mij boer worden of karrevoerder.
KONING

Wij zullen het proberen.

Dat is maar al te waar, heer.
HAMLET

Want als de zon maden teelt in een dode hond, als zo’n
kreng het waard is gekust te worden.. .-Heb je een dochter?
POLONIUS

Ja, heer.
HAMLET

Laat haar niet in de zon lopen. Ontvangen is een zegen,
maar als je dochter zó moet ontvangen... Ogen open,
vrind!
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POLONIUS

[terzijde]
Wel heb ik ooit... Nog steeds toespelingen op mijn doch
ter ! Toch herkende hij me eerst niet; hij zei dat ik een kop
pelaar was. ’t Loopt af met hem. Maar ja, in mijn jeugd
heeft de liefde me ook aan de rand van de v/aanzin ge
bracht; haast net zo erg. Ik zal nog eens wat tegen hem
zeggen. - Wat leest u, heer?
HAMLET

Woorden, woorden, woorden.
POLONIUS

Waar gaat ’t over, heer?
HAMLET

Tussen wie?
POLONIUS

Ik bedoel: waar gaat ’t boek over, heer?
HAMLET

’t Is allemaal laster, vrind, want die hekelzuchtige schurk
zegt hier, dat ouwe mannen grauwe baarden, een rimpelkop en leepogen hebben, en dat ze een volslagen gebrek
aan geest paren aan een krachteloos onderlijf. En hoewel
ik dit alles zonder meer geloof, vind ik het toch niet be
hoorlijk dat het zo maar neergeschreven wordt. Want neem
nu jezelf, vrind; jij zou net zo oud zijn als ik ben, wanneer
je als een kreeft achteruit kon lopen.
POLONIUS

[terzijde]
Dit mag dan waanzin zijn, tóch zit er lijn in, - Wilt u niet
uit de tocht gaan, heer?
HAMLET

Mijn graf in?
POLONIUS

Ik geef toe, dat men daar uit de tocht is.
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[terzijde]
Wat zijn zijn antwoorden soms gevat! Een gelukkige eigen
schap van de waanzin, waar de redelijkheid niet zo voor
spoedig van bevalt. Ik zal hem alleen laten en onmiddel
lijk gaan zorgen dat hij mijn dochter ontmoet. - Heer, ik
ben zo vrij afscheid van u te nemen.
HAMLET

Neem het; er is niets waar ik liever afstand van doe, uitge
zonderd mijn leven... mijn leven...
POLONIUS

Het ga u goed, heer.
HAMLET

Die hinderlijke ouwe gekken!
[Rosencrantz en Guildenstern op]
POLONIUS

U bent op zoek naar prins Hamlet? — Daar is hij.
rosencrantz

[tegen Polonius]
Wij danken u, mijnheer.
[Polonius af]
guildenstern

Mijn vereerde prins!
rosencrantz

Mijn dierbaarste prins!
HAMLET

Mijn allervoortreffelijkste vrienden! Hoe maak jij ’t, Guil
denstern? Ah, Rosencrantz! Brave jongens, hoe gaat ’t
met jullie?
ROSENCRANTZ

Als met de gemiddelde sterveling.
GUILDENSTERN

Gelukkig, maar niet overmatig gelukkig;
wij zijn geen strikken op Fortuna’s muts.

^
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HAMLET

Ook niet haar schoenzolen?
ROSENCRANTZ

Ook dat niet, heer.
HAMLET

Dan zitten jullie dus in de buurt van haar middel, of in
het hartje van haar gunsten.
GUILDENSTERN

Precies, in dat deel zijn wij thuis.
HAMLET

In Fortuna’s schaamdeel? Ach ja, ze is een slet. Nog
nieuws?
ROSENGRANTZ

Geen ander, heer, dan dat de wereld oppassend geworden
is.
HAMLET

Dan is de oordeelsdag nabij. Maar dat nieuwtje is niet
waar. Laat ik ’t jullie liever op de man af vragen: wat heb
ben jullie, mijn waarde vrienden, uitgehaald met Fortuna,
dat ze je naar deze gevangenis stuurt?
-GUILDENSTERN

Gevangenis, heer?
HAMLET

Denemarken is een gevangenis.
ROSENGRANTZ

Dan is de hele wereld er een.
HAMLET

Ja, en een uitnemende, met een heleboel afdelingen, cellen
en kerkers; Denemarken is een van de ergste.
ROSENGRANTZ

Dat vinden wij niet, heer.
HAMLET

Dan is ’t voor jullie dus niet zo, want niets is öf goed óf
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kwaad - dat maakt ons denken ervan. Voor mij is ’t een
gevangenis.
ROSENGRANTZ

Dat maakt uw eerzucht er dan van; het is te bekrompen
voor uw geest.
HAMLET

Mijn God, ik zou opgesloten kunnen zitten in een notedop
en me desondanks kunnen beschouwen als koning van het
heelal, als ik maar geen kwade dromen had.
GUILDENSTERN

En die dromen zijn wel degelijk eerzucht, want het ware
wezen van de eerzuchtige is niet meer dan de schaduw
van een droom.
HAMLET

Een droom is zelf niet meer dan een schaduw.
ROSENGRANTZ

Zeker, en eerzucht is voor mij dan ook zo ijl en luchtig van
aard, dat ze slechts de schaduw van een schaduw is.
HAMLET

Dan zijn onze bedelaars tastbare werkelijkheid, en onze
koningen en helden de schaduwen van die bedelaars. Zul
len we ons bij het hof voegen? Want, op mijn woord, ik
kan nietvmeer redeneren.
ROSENGRANTZ EN GUILDENSTERN

Wij zijn geheel tot uw dienst.
HAMLET

Niets daarvan; ik wil jullie niet tot mijn dienaren rekenen,
want om je de waarheid te zeggen, ik word meer dan af
schuwelijk bediend. Maar, om het veelbetreden pad van de
vriendschap op te gaan, wat komen jullie doen op Elseneur?
ROSENGRANTZ

U bezoeken, heer, anders niet.
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HAMLET

Bedelaar die ik Ben: ik heb zelfs gebrek aan dank. Maar
ik dank jullie, en geloof me, beste vrienden, die dank is nog
geen halve stuiver waard. Heeft men jullie niet ontboden?
Ben je uit eigen beweging gekomen? Is dit een vrijwillig
bezoek? Kom, kom, wees oprecht tegen mij, komaan, zeg
het!
GUILDENSTERN

Wat moeten wij zeggen, heer?
HAMLET

Het doet er niet toe, als het maar ter zake dient. Jullie
bent ontboden en in jullie blikken schuilt een soort beken
tenis. Jullie beschroomdheid is niet sluw genoeg om haar
te bemantelen. Ik weet dat onze dierbare koning en ko
ningin jullie ontboden hebben.
ROSENCRANTZ

Met welk oogmerk, heer?
HAMLET

Dat moeten jullie me vertellen. Maar ik bezweer je, bij de
rechten van onze omgang, bij de eensgezindheid van onze
jeugd, bij de bindende kracht van onze veelbeproefde lief
de en bij alle dierbaarheden waarmee een beter spreker je
zou kunnen overhalen, zeg me ronduit of men je ontboden
heeft of niet.
ROSENCRANTZ

[terzijde tot Guildenstern]
Wat zeg jij?
HAMLET

[terzijde]
Aha, nu heb ik jullie in de gaten! - Als jullie mijn vrien
den bent, kom er dan mee voor de dag.
GUILDENSTERN

Heer, men heeft ons ontboden.
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HAMLET

Ilc zal jullie zeggen waarom; op die manier zal mijn ver
moeden jullie onthulling vóór zijn en je belofte van ge
heimhouding aan het koningspaar geen veertje laten. Ik
heb de laatste tijd - waardoor weet ik niet - al mijn opge
wektheid verloren, al mijn dagelijkse gewoonten opgege
ven, en mijn stemming is werkelijk zo zwartgallig, dat ik
dit schone bouwsel, de aarde, niet meer dan een naakte
rots vind. Deze sublieme hemelkoepel, dit machtig firma
ment, dit majestueuze dak, versierd met gouden vonken,
ach... ik vind ’t niet meer dan een gevaarlijke opeenho
ping van schadelijke dampen. Wat een werkstuk is de
mens! Hoe edel van geest, hoe oneindig rijk aan vermogens,
hoe bewonderenswaardig en kloek van vorm en beweging;
naar houding een engel gelijk; naar begrip een god gelijk!
Het sieraad van de wereld; het volmaaktste van alle leven
de wezens! En toch, wat is voor mij deze zuiverste aller
stoffen? Ik schep geen behagen in de man; ook niet in de
vrouw... al schijnt jullie glimlach te zeggen: dat betwijfe
len wij.
ROSENCRANTZ

Heer, die gedachte is echt niet in mij opgekomen.
HAMLET\

Waarom heb je dan gelachen toen ik zei: ik schep geen be
hagen in' de man?
ROSENCRANTZ

Ik dacht zo, heer, als u geen behagen meer schept in de
mannen, wat zullen de toneelspelers dan een pover ont
haal van u krijgen. We hebben ze onderweg ingehaald.
Ze komen u hun diensten aanbieden.
HAMLET

Wie voor koning speelt zal welkom zijn; zijne majesteit
zal mijn huldeblijk ontvangen; de vermetele ridder zal
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zwaard en schild kunnen hanteren; de minnaar zal niet
zonder beloning zuchten; de spotvogel zal rustig zijn rol
uit kunnen spelen, en de minnares zal geen schuin woord
overslaan... of we horen de verzen hinken. Welke troep is
het?
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toneelspelers zijn geworden - wat zeer waarschijnlijk is,
wanneer ze geen beter middel van bestaan kunnen vin
den - niet zeggen, dat hun toneelschrijvers verkeerd deden
met hen te laten uitvaren tegen hun eigen toekomst?
ROSENGRANTZ

Ja, er is aan beide zijden veel over te doen geweest, en het
volk ziet er geen been in de partijen tegen elkaar op te
hitsen. Er was een tijdlang geen geld voor een stuk te krij
gen, als schrijver en speler er elkaar niet in te lijf gingen
over deze kwestie.

ROSENGRANTZ

Dezelfde waar u vroeger zoveel genoegen aan beleefd
hebt — de spelers uit de stad.
HAMLET

Waarom trekken ze rond? Hun vaste standplaats is toch
zoveel beter voor hun naam en hun baten?

HAMLET

Is ’t werkelijk?

ROSENGRANTZ

Ik denk dat hun uitsluiting het gevolg is van de omwente
ling.

GUILDENSTERN

O, er is heel wat geestkracht aan verspild.
HAMLET

HAMLET

Hebben de jongens succes?

Worden ze nog net zo gewaardeerd als toen ik in de stad
woonde? Is de toeloop nog even groot?

ROSENGRANTZ

Dat hebben ze, heer, tot in het beste theater.

ROSENGRANTZ

O nee, niet meer.

HAMLET

Zo heel vreemd is dat niet; mijn oom is koning van Dene
marken, en zij die gezichten tegen hem trokken toen mijn
vader nog leefde, geven nu twintig, veertig, vijftig; zelfs
honderd dukaten voor een miniatuur van hem. Vervloekt;
daar schuilt iets bovennatuurlijks in, als de wijsbegeerte er
maar achter kon komen.
[ Trompetgeschal]

HAMLET

Hoe komt dat? Gaan de puntjes er af bij hen?
ROSENGRANTZ

Nee, nee, hun inspanning blijft op hetzelfde peil. Maar er
is nu een nest kinderen uitgekomen, heer, kleine roofvogels,
die met hun geschreeuw alles overstemmen en daar een
buitensporige bijval mee oogsten. Die zijn nu in de mode,
en ze gaan zó te keer tegen wat zij noemen ‘de gemene
theaters’, dat velen die een degen dragen er nauwelijks heen
durven gaan, omdat ze bang zijn voor de ganzeveren,

GUILDENSTERN

Daar zijn de spelers.
HAMLET

Vrienden, jullie bent welkom op Elseneur. Geef me de
hand, komaan, een welkom gaat nu eenmaal gepaard met
goede vormen en komplimenten. Laat me dus ook tegen
over jullie de hoffelijkheid zelf zijn, opdat mijn begroeting

HAMLET

Wat zeg je? Kinderen? Wie onderhoudt ze? Hoe worden
ze betaald? Blijven ze alleen in het vak zolang ze de baard
niet in de keel hebben? Zullen ze later, als ze zelf gemene
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van de spelers - die naar buiten een goede indruk moet
maken! - niet méér op een ontvangst lijkt dan deze. Jullie
bent welkom, maar mijn oom-vader en mijn tante-moeder
vergissen zich.
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POLONIUS

Op mijn eer...
HAMLET

‘Op hun ezelsachterhand
kwamen de spelers...’

guildenstern

In welk opzicht, heer?
HAMLET

Ik ben alleen gek bij noord-noordwestenwind; komt hij
meer uit ’t zuiden, dan kan ik heel goed een valk van een
reiger onderscheiden.
[Polonius weer op]
POLONIUS

Ik groet u, mijne heren.
HAMLET

Luister, Guildenstern, en jij ook; aan ieder oor een toe
hoorder: dat grote papkind daar is nog niet uit de luiers.
ROSENGRANTZ

Hij ligt er misschien voor de tweede keer in, want ze zeg
gen immers dat een ouwe man opnieuw kind wordt.
HAMLET

Ik voorspel jullie, dat hij me van de spelers komt vertellen,
let ’ns op. — Je hebt gelijk, waarde vriend, het was inder
daad op maandagmorgen...
POLONIUS

Heer, ik heb nieuws voor u.
HAMLET

Heer, ik heb nieuws voor d. Toen Roscius toneelspeler was
in Rome...
POLONIUS

De toneelspelers zijn aangekomen, heer.
HAMLET

’t Is niet waar?
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POLONIUS

De beste spelers van de wereld, voor treurspel, blijspel,
historiespel, herdersspel, herdersklucht, historisch herders
spel, treurig-, kluchtig-, historisch herdersspel, voor afge
ronde stukken en voor het kroniekspel. Seneca kan hun
niet te zwaar en Plautus niet te licht zijn. Zij beheersen
roltekst en improvisatie als geen andere troep.
HAMLET

O Jephta, richter van Israël, welk een schat hebt gij gehad!
POLONIUS

Wat voor schat was dat, heer?
HAMLET

Wel... eh... ‘Eén schone dochter, dat was al;
hij beminde haar bovenal.’
POLONIUS

[terzijde]
Wéér over mijn dochter!
HAMLET\

Heb ik gelijk of niet, oude Jephta?
POLONIUS

Als u mij Jephta noemt, heer, heb ik inderdaad een doch
ter die ik boven alles bemin.
HAMLET

Nee, zo is het niet.
POLONIUS

Hoe dan, heer?
HAMLET

Zo: ‘Maar het lot, dat wist God’,
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en dan, weet je wel:
‘En toen is geschied, wat zich raden liet’...
zoek de rest maar op in de eerste strofe van dit stichtelijk
liedje, want daar komt mijn tijdpassering.
[De spelers komen op]
Welkom, mijne heren; ik heet u allen welkom. Ik ben blij
jullie in goede welstand te zien. Welkom, brave vrienden. Ah, mijn oude vriend! Nee maar, je hebt franjes aan je ge
zicht gekregen. Ben je naar Denemarken gekomen om me
te tarten? - En kijk daar ’ns, mijn aanvallige jongedame!
Bij Onze Lieve Vrouw, jij bent warempel een steltschoen
dichter bij de hemel gekomen sinds ik je voor het laatst
heb ontmoet, juffertje. Bid God, datje stem niet gebarsten
is als de klank van een gesnoeid goudstuk. - Vrienden,
jullie bent allen welkom. We doen gewoon als de franse
valkeniers, we laten de vogels los op wat we maar zien.
Laat ons dadelijk wat horen. Komaan, geef ons een voor
proeve van jullie kunnen, kom, een hartstochtelijke mono
loog.
EERSTE SPELER

Welke wilt u horen, mijn prins?
HAMLET

Je hebt er eens een voor me voorgedragen die nooit opge
voerd is, of misschien maar één keer, want het stuk beviel
het publiek niet, herinner ik me. Het was kaviaar voor het
gemeen. Maar naar mijn opvatting, en naar die van ande
ren, wier oordeel in deze zaken veel meer gezag heeft dan
het mijne, was het een uitstekend stuk: de tonelen goed
gerangschikt, en met evenveel gematigdheid als bekwaam
heid geschreven. Ik weet nog dat iemand zei, dat er geen
pikanterieën in de verzen zaten om de inhoud appetijtelijk
te maken, en dat er in de bewoordingen niets was waar
door de schrijver van aanstellerij kon worden beschuldigd.
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Hij noemde het een zindelijke manier van schrijven. Voor
al één van de monologen heeft me toen getroffen; het was
het verhaal van Aeneas aan Dido, en daarvan in het bizonder het gedeelte waarin hij spreekt van de moord op
Priamus. Als je ’t nog weet, begin dan bij deze regel...
laat ’ns zien... hoe was ’t ook weer...
‘De ruige Pyrrhus, als ’t Hyrkaanse beest’...
Zo is het niet, nee, maar ’t begint met ‘Pyrrhus’...’
‘De ruige Pyrrhus, hij, wiens sabele rusting,
Zwart als zijn oogmerk, op de nacht geleek
Dat hij in ’t noodlotspaard verborgen zat,
Heeft nu dit duister voorkomen besmeurd
Met een nog ijselijker heraldiek;
Van top tot teen is hij in keel gehuld:
Het bloed van vaders, moeders, dochters, zonen,
Geronnen en gekorst in helse straten
Die ’t moorden met een wrede en verdoemde
Gloed overstralen. Kokende van gramschap
En drift en overdekt met stollend bloed,
Met ogen als karbonkels, zoekt de helse
Pyrrhus de oude Priamus.’
Ga nu verder.
POLONIUX

Bij God, heer, dat hebt u goed voorgedragen, met de
juiste intonatie en goed afgewogen.
EERSTE SPELER

‘Hij vindt hem
Terstond, vergeefs zich metend met de Grieken;
Het oude zwaard, niet luisterend naar de arm,
Ligt waar het valt, onwillig aan zijn wil.
In ongelijke strijd stort Pyrrhus zich
Op Priamus, zwaait in zijn woede ’t zwaard,
Maar reeds bij ’t suizen van het doodlijk wapen
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Valt de verzwakte neer. ’t Verdoofde Troje
Schijnt deze slag te voelen, want het buigt
Zijn vlammend hoofd ter aarde en vervult
Het oor van Pyrrhus met een dof gekraak.
En ziet, zijn zwaard dat neer zou komen op
De witte kruin van de oude Priamus,
Schijnt in de lucht te stokken. Zo staat Pyrrhus,
Als een tirannenbeeld, door wil noch taak
Bewogen, en doet niets.
Maar zoals vaak, wanneer een storm op til is;
De hemel zwijgt, de wolken roerloos hangen,
De wind zijn spraak verloren heeft en d’aardbol
Zo stil is als de dood, tot plots de lucht
Verscheurd wordt door de ratelende donder,
Zo dreef na Pyrrhus’ rust een golf van wraak
Hem weer tot daden aan en nimmer troffen
Cyclopenhamers het kuras van Mars,
Voor de eeuwigheid gesmeed, meedogenlozer
Dan Pyrrhus’ bloedig zwaard nu Priamus.
Weg, weg, gij slet Fortuna! En gij, góden,
Ontneem haar in uw hoge raad de macht,
Breek alle velg en spaken uit haar wiel
En rol de naaf de berg des hemels af
Tot in de hellepoel!’
POLONIUS

Dat is te lang.
HAMLET

Dan moet ’t naar de barbier, met je baard. - Ga door, als
jeblieft. Hij moet de horlepiep zien dansen of een schuin
verhaal horen, anders valt hij in slaap. Ga verder, we krij
gen nu Hecuba.
EERSTE SPELER

‘Maar o, wie de omlapte koningin
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Gezien had...’
HAMLET

‘De omlapte koningin’?
POLONIUS

Die is goed: ‘de omlapte koningin’, die is goed!
EERSTE SPELER

‘Barrevoets rondlopend, het vuur bedreigend
Met stromen tranen, om het hoofd een vod .
Waar eens haar diadeem was, en als kleed
Rondom haar schrale, uitgeputte lenden
Een deken, in de eerste angst gegrepen,
Wie dit gezien had, zou met giftige tong
Fortuna van verraad beschuldigd hebben.
En hadden toen de góden haar aanschouwd,
Terwijl zij keek hoe Pyrrhus, gruwlijk spottend,
Het lichaam van haar man in stukken sneed,
Dan zou haar schrille kreet een tranenvloed
In ’t oog des hemels hebben opgewekt
En woede in de harten van de góden —
Tenzij het lot der mensen hen niet raakt.’
POLONIUS

Kijk ’ns, hij is waarachtig van kleur verschoten en hij heeft
tranen in'zijn ogen. Niet meer, alsjeblieft.
HAMLET

’t Is goed. Je mag me spoedig de rest laten horen. — Waar
de heer, wil je er voor zorgen dat de spelers goed gehuis
vest worden? Denk er om, behandel ze voorkomend, want
zij zijn het kort begrip en de beknopte kronieken van hun
tijd. Je kunt beter een slecht grafschrift hebben na je dood
dan - door hun toedoen - een slechte naam tijdens je leven.
POLONIUS

Heer, ik zal ze behandelen naar hun verdiensten.

76

HAMLET | II . 2 |

HAMLET

God beware, man, veel beter! Als je iedereen naar ver
dienste behandelt, wie ontkomt er dan aan de zweep?. Be
handel ze overeenkomstig je eigen eer en waardigheid; hoe
minder ze ’t verdienen, hoe meer verdienste er schuilt in
je milddadigheid. Neem ze mee naar binnen.
POLONIUS

Kom, heren.
HAMLET

Volg hem, vrienden. Morgen willen' we een stuk zien.
[Polonius af met alle spelers, behalve de eerste.] - Luister ’ns,
oude vriend; kunnen jullie ‘De moord op Gonzago’ spelen?
EERSTE SPELER

Jawel, heer.
HAMLET

Dan speel je dat morgenavond. En zou je zo nodig nog een
regel of twaalf, zestien, die ik op schrift zet en inlas, van
buiten kunnen leren?
EERSTE SPELER

Jawel, heer.
HAMLET

Prachtig. Volg die heer daar, en drijf niet de spot met hem.
[Speler af] - Beste vrienden, ik neem afscheid van jullie tot
vanavond. Jullie bent welkom op Elseneur.
ROSENGRANTZ

Mijn waarde prins!
HAMLET

Adieu!
[Rosencrantz en Guildenstern af]
Nu ben ik alleen.
O wat een schurk en vuige slaaf ben ik!
Is het niet gruwelijk dat die speler hier
in een verdichting, in een droom van hartstocht
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zijn ziel zó dwingen kan naar wat hem voorzweeft,
dat hij door haar bewogenheid verbleekt;
de ogen nat van tranen, al zijn trekken
verkrampt, zijn stem gebroken, heel zijn doen
in overeenstemming met zijn verbeelding?
En dat voor niets! Alleen voor Hecuba!
Wat zegt hij haar, wat zegt hem Hecuba,
dat hij om haar moet huilen? Stel, dat hij '
motief en wachtwoord voor mijn hartstocht kreeg?
’t Toneel zou overvloeien van zijn tranen,
’t publiek doof worden van zijn gruweltaal,
de schuldigen zou hij tot waanzin drijven,
onschuld en argeloosheid vrees aanjagen,
verbijsteren aller oog en oor. Maar ik,
een botte, weifelmoedige schavuit,
ik kwijn, droomzuchtig, door geen doel bezield,
en kan niets zeggen; zelfs niet voor een vorst
die men van zijn bezit en kostbaar leven
schandelijk heeft beroofd. Ben ik een lafaard?
Wie noemt mij schurk, slaat mij de schedel in,
rukt mij de baard uit, gooit me die naar ’t hoofd,
knijpt me in de neus, scheldt mij voor leugenbeest?
Wie durft dit aan? Vervloekt, ik zou ’t verdragen,
want ik heb een duivelever, ’k mis de gal
die mijn bedruktheid kan verbitteren, anders
had ik al lang het kreng van deze slaaf
geworpen voor de gieren. Bloedige schurk!
Meedogenloze, valse, geile schurk!
O, wraak!—
Ach, wat een ezel ben ik! Dit is dapper,
dat ik, de zoon van een vermoorde vadér,
door hel en hemel aangespoord tot wraak,
hier als een hoer mijn hart met woorden lucht
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en als een gootslet aan het tieren sla;
een geilpoot! Walgelijk! Bah!
Kom, hersens, aan het werk! Ilc heb gehoord
dat schuldigen bij het zien van een toneelstuk
door de bedriegelijke echtheid zó
tot in de ziel gegrepen werden, dat zij
hun misdaden onmiddellijk bekenden.
Want moord kan, ook al is zij woordeloos,
spreken met wondere tong. Ik zal die spelers t
voor de ogen van mijn oom iets als de moord op
mijn vader laten doen. Ik volg zijn blikken,
ik peil hem tot in ft hart: deinst hij terug
dan weet ik genoeg. De geest die ik heb gezien
kan ook een duivel zijn; en die heeft macht
een lokkende gedaante aan te nemen.
Wie weet misbruikt hij mijn melancholie en
mijn zwakke wil - zijn invloed op die twee
is groot — om mij in het verderf te storten.
Ik wil een overtuigender bewijs
dan ik nu heb. Dit spel geeft mij de ban
waarin ik zijn kwaad geweten vangen kan.
[Af]

DERDE BEDRIJF
EERSTE TONEEL

De volgende dag. Een vertrek in het slot.

[Koning, koningin, Polonius, Ophelia, Rosencrantz en Guildenstern
komen op]
KONING

En kimt u langs een omweg niet van hem
te weten komen waarom hij zo vreemd doet
en zijn gemoedsrust onophoudelijk foltert
met die gevaarlijke, woelzieke waanzin?
ROSENCRANTZ

Hij geeft zelf toe heer, dat zijn geest verward is,
maar over de oorzaak zwijgt hij als het graf.
GUILDENSTERN

Ook liet hij zich niet uithoren door ons,
maar wist met lepe waanzin te ontsnappen
wanneer wij poogden hem ertoe te brengen
zich uit te spreken.
KONINGIN

Hoe ontving hij u?
ROSENCRANTZ

Zeer hoffelijk.
GUILDENSTERN

Maar toch leek mij zijn optreden gedwongen.
. ROSENCRANTZ

Een zuinig prater, maar bepaald vrijgevig
als we hem iets vroegen.
KONINGIN

Hebt u hem gepolst
over het een of ander tijdverdrijf?
ROSENCRANTZ

Mevrouw, toevallig hadden we onderweg
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een troep komedianten ingehaald.
Toen wij het hem vertelden scheen er iets
van vreugd in hem te komen. Zij zijn hier,
en ik geloof dat zij reeds opdracht hebben
vanavond voor hem op te treden.
POLONIUS

Zeker,
en ik moest aan uwe majesteiten vragen
het spel te komen zien.
KONING

Met veel genoegen.
’t Verheugt mij zeer dat hij voor zo iets voelt.
Prikkel hem nog wat meer, m’n waarde heren,
richt al zijn aandacht op dit soort vermaak.
ROSENGRANTZ

Wij zullen Jt doen, heer.
[Rosencrantz en Guildenstern af]
KONING

Liefste, laat ons nu
alleen. Wij hebben Hamlet met een hst
hierheen gelokt, opdat hij, als bij toeval,
Ophelia ontmoeten zal. Haar vader
en ik verbergen ons zodanig dat wij
ongezien kunnen zien hoe zij elkaar
bejegenen. Zijn houding jegens haar
zal ons vertellen of’t zijn liefde is
die hem zo kwelt, of niet.
KONINGIN

Ik trek mij terug. Wat jou aangaat, Ophelia, ik hoop vurig
dat jouw bekoorlijkheid de oorzaak is
van zijn verbijstering, want dan geleiden
jouw deugden hem wel weer in ’t goede spoor,
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tot jullie beider eer.
OPHELIA

Mevrouw, ik hoop het.
[Koningin af]
POLONIUS

Loop hier wat op en neer, Ophelia.
— Sire, behaagt het u dat we ons verbergen'? En doe ofje verdiept bent in dit boek,
dat zal je eenzaamheid verklaren. - Vaak
zijn wij te laken dat wij met devoot
gelaat en vroom gebaar de duivel zelf
verbloemen.
KONING

[terzijde]
Ach, dat is maar al te waar!
Zo’n woord striemt mijn geweten als een zweep!
Een hoerewang, met lagen verf verfraaid,
steekt niet zo goor bij deze middelen af
als mijn gedrag bij al mijn fraaie woorden.
O zware last!
POLONIUS

Daar komt hij, heer... Hier, achter ’t wandtapijt!
[Korting efaPolonius af] '
HAMLET

Bestaan óf niet bestaan, daar gaat het om,
of ’t nobeler is de kogels en de pylen
van het moordzuchtig toéval teTverdragen,
of, muitend, aan een vloed van moeilijkheden
een eind te maken. Dood te gaan... te slapen...
meer niet, en door die slaap wellicht het hartzeer,
de duizend aangeboren angsten die
ons vlees zijn ingeschapen, te verjagen...
het zou een einde zijn, met vreugd verwacht.
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Doodgaan, gaan slapen, slapen, wie weet dromen...
Daar zit de knoop; want wat wij in die doodsslaap,
bevrijd van aardse onrust, dromen kunnen
moet ons doen aarzelen: daarom rekt de mens
in zijn rampzaligheid zo lang het leven.
Want wie verdraagt de smaad van deze wereld,
de dwang van de tiran, de hoon der trotsen,
leed om versmade liefde, machtsmisbruik,
het talmend recht en de verachting die
verdienste van onwaardigen moet slikken,
als hij zichzelf vergetelheid kan schenken
met één dolkstoot? Wie zou in pijn en zweet
de lasten torsen van een moeizaam leven,
als niet de vrees voor iets né. onze dood
- het onontdekte land, uit welks domein
geen reiziger ooit keert - de wil beklemde,
en ons nog eer ’t vertrouwde lot doet dragen
dan naar een vluchten dat ons duister is?
Zo maakt bespiegeling lafaards van ons allen,
verziekt de fletse schijn van het verdriet
de frisse blos der vastberadenheid,
en ondernemingen van groot belang
verliezen, daar bun stroom door dit gepeins
veranderd is, de naam van daden. - Stil nu!
De mooie Ophelia! - Nimf, gedenk in uw
gebeden al mijn zonden.
OPHELIA

Waarde prins,
hoe gaat het u de laatste tijd?
HAMLET

Ik dank u;
goed, goed, goed.
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OPHELIA

Hoogheid, ik heb van u nog liefdeblijken
die ik al lang terug had willen geven.
Hier... neemt u ze.
HAMLET

Nee, nee, ik niet; ik heb
u nimmer iets gegeven.
OPHELIA

U weet heel goed, heer, dat u ’t wel gedaan hebt,
en met zó zoete woorden dat hun waarde
nog groter werd. Hun geur is nu vervlogen,
neem ze dus terug; want voor een edele geest
verbleekt de rijkste gift wanneer de gever
zich arm aan liefde toont. Hier zijn ze, heer.
HAMLET

Aha! ben je kuis?
OPHELIA

Heer!
HAMLET

Ben je mooi?
OPHELIA

Wat bedoelt uwe hoogheid?
HAMLET

Dat als je kuis en mooi bent, je kuisheid geen omgang met
je schoonheid zou mogen toestaan.
OPHELIA

Maar, heer, kan schoonheid ooit beter omgang hebben
dan met kuisheid?
HAMLET

Jazeker; want de macht van de schoonheid zal de kuisheid
eerder in een koppelaarster veranderen, dan dat kuisheid
de schoonheid dwingen kan kuis te zijn. Dit was vroeger
een paradox, maar nu wordt het door de tijd bewezen. Ik
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een idioot, want mannen met hersens weten vooruit datje
hun de horens opzet. In een hoerenhuis, ga; en gauw!
Vaarwel.

heb je eens liefgehad.
OPHELIA

Ja, heer, dat hebt u me doen geloven.

OPHELIA

HAMLET

Je had me niet moeten geloven, want de deugd kan niet zó
geënt worden op onze oude stam, dat van het oude geen
zweem overblijft. Ik heb je niet liefgehad.
OPHELIA

Dan ben ik des te meer bedrogen.
HAMLET

Ga in een hoerenhuis! Waarom zou je zondaars fokken?
Ik mag wel zeggen dat ik vrij deugdzaam ben, maar toch
zou ik mezelf kunnen beschuldigen van dingen waarom
mijn moeder me beter niet had kunnen baren. Ik ben erg
hoogmoedig, wraakzuchtig en eergierig, en ik heb meer
wandaden voor ’t grijpen dan gedachten om ze uit te drille
ken, verbeelding om ze vorm te geven of tijd om ze te be
gaan. Wat moeten kerels als ik ook rondkruipen tussen
hemel en aarde? Wij zijn aartsschavuiten; geloof niemand
van ons. Ga weg, ga in een hoerenhuis! Waar is je vader?
OPHELIA

Thuis, heer.
HAMLET

Laat dan de deuren achter hem dichtdoen, opdat hij ner
gens anders voor gek kan spelen dan in zijn eigen huis.
Vaarwel.
OPHELIA
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O hemelse goedheid, help hem!
HAMLET

Mocht je trouwen, dan geef ik je deze vloek als bruidsschat
mee: je kunt zo kuis als ijs, zo zuiver als sneeuw zijn, tóch
ontkom je niet aan de laster. Ga in een hoerenhuis, ga!
Vaarwel. Of als je met alle geweld trouwen wilt, trouw dan

Hemelse machten, genees hem!
HAMLET

Ik weet maar al te goed hoe jullie je beschildert. God heeft
je een gezicht gegeven, maar jullie maakt je een ander. Je
huppelt en trippelt, je geeft Gods schepselen bijnamen en
laatje wulpsheid doorgaan voor argeloosheid. Ga weg, ik
wil er niets meer van weten; het heeft me gek gemaakt. Ik
zegje, dat er geen huwelijken meer moeten komen. De ge
trouwden mogen blijven leven - op één na - en de ongetrouwden moeten blijven zoals ze zijn, In een hoerenhuis!
Ga!
[Af]
OPHELIA

O, wat een edele geest is hier verscheurd!
Oog, tong en zwaard van hoveling, geleerde
en krijgsman, hoop en bloem van onze staat,
spiegel der zeden, toonbeeld van beschaving,
door eerbetoon omringd... voorgoed verloren.
En ik, rampzaligste van alle vrouwen,
die honing zoog uit zijn welluidend woord,
hoor nu de tonen van dat helder brein
verward en schril als een ontstemde beiaard,
en zie het ongeëvenaarde beeld
van bloesemende jeugd, verdord door waanzin.
O, wee mij, die gezien heeft wat ik zag,
zie wat ik zie!
[Koning en Polonius weer op]
KONING

Nee, liefde is niet de drijfveer van zijn doen,
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en wat hij zei — al klonk het soms verward leek niet op waanzin. Zijn zwaarmoedigheid
zit ergens op te broeden, en ik vrees
dat ’t zich ontpoppen zal als iets gevaarlijks.
Om dit te keren heb ik mij snel beraden:
hij moet met spoed naar Engeland om de schatting
die men ons schuldig is te vorderen.
Misschien verdrijven zee en vreemde landen
uit zijn gemoed het ingeworteld zeer,
waardoor zijn denken zó bevangen is
dat hij zichzelf vergeet. Wat denk je ervan?
POLONIUS

Het zal hem goed doen. Maar ik blijf geloven
dat een versmade liefde oorsprong is
van zijn verdriet. - Ophelia, je hoeft
wat Hamlet heeft gezegd niet te herhalen;
wij hebben het gehoord. - Doe wat u wilt, heer;
maar acht u ’t raadzaam, laat dan na het spel
de koningin hem in vertrouwen nemen.
Zij moet alleen - en ronduit! — met hem spreken,
hem vragen of hij zijn verdriet onthult,
dan zal ik, als u ’t wenst, hun onderhoud
afluisteren. Wanneer zij ’t niet ontdekt,
stuurt u hem weg of sluit hem op waar ’t naar
uw inzicht past.
KONING

Dat zal ik, want de waanzin
van vorstenzonen eist een wakend oog.
[Beiden af]
i
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tweede toneel

Een zaal in het slot

[Hamlet op met drie toneelspelers]
hamlet

Doe mij een genoegen, en zeg die regels zoals ik ze je voor
gezegd heb: luchtig, langs je neus weg. Als je ze uit
schreeuwt, zoals zoveel spelers doen, had ik net zo lief dat
de stadsomroeper mijn verzen rondbazuinde. En maai niet
te veel met je armen; beheers je gebaren; want juist in de
stortvloed, de storm, ik mag wel zeggen de wervelwind van
je hartstocht moet je je weten te matigen; met grofheid be
reik je niets. O, ’t snijdt me door mijn ziel als ik zo’n lompe
gepruikte beer een hartstochtelijke monoloog aan flarden
hoor trekken ten pleziere van het schellinkje, dat door
gaans alleen ontvankelijk is voor duistere pantomimes en
spektakel. ïk zou zo’n kerel kunnen laten ranselen, want
, hij probeert èn Termagant èn Herodes te overtroeven.
Wat ik je verzoeken mag; vermijd dat!
EERSTE SPELER

Uwe hoogheid kan er op rekenen.
HAMLET V

'

Je moet ook weer niet al te tam zijn! Laatje leiden door je
eigen oordeel - regel je gebaar naar je woord, je woord
naar je gebaar, en zorg daarbij vooral datje de natuurlijke
gematigdheid niet te buiten gaat. Want iedere overdrij
ving is strijdig met de bedoeling van het toneel, die van
oudsher was (en nog altijd is): de natuur als het ware een
spiegel voor te houden, de deugd haar eigen trekken te to
nen, de laagheid haar eigen beeld, elke tijd zijn eigen we
zen en stempel. Ga je dit overdrijven of schiet je te kort,
dan kan een leek er misschien om lachen, maar de oordeel-
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kundige vindt ’t pijnlijk, en zijn oordeel moet jullie meer
waard zijn dan dat van een hele schouwburg vol anderen.
O, ik heb spelers gezien, en door anderen hogelijk horen
prijzen, die, hoewel zij noch de taal, noch de loop van een
christen, heiden of wie dan ook hadden, zó opgeprikt heen
en weer beenden en zó bulkten, dat ik dacht: de een of an
dere handlanger van de natuur heeft mensen willen maken,
maar ze verknoeid; zo afgrijselijk aapten zij het mensdom
na.
EERSTE SPELER

Ik hoop, dat we dat zo goed als afgeschaft hebben.
HAMLET

Schaf het dan helemaal af! En laat hen die voor nar
spelen niet meer zeggen dan in hun rol staat, want er zijn
er bij die uit zichzelf gaan lachen om een troep stompzin
nige toeschouwers aan het lachen te maken, ook al vergt op
dat ogenblik een belangrijke scène de aandacht. Zo iets is
minderwaardig en het bewijst dat de dwaas die het doet be
hept is met een allertreurigste eerzucht. Ga je nu klaar
maken.
[Spelers af— Polonius, Guildenstern en Rosencrantz op]
Hoe is het, heer, wil de koning het stuk horen?
POLONIUS

De koningin ook, en wel onmiddellijk.
HAMLET

Zeg tegen de spelers dat ze zich haasten.
[Polonius af]
Willen jullie hem helpen ze de sporen te geven?
ROSENCRANTZ EN GUILDENSTERN

Graag, hoogheid.
[Rosencrantz en Guildenstern af]
HAMLET

Ho daar! Horatio!

teataBft'

J'

1

---------------- ;

[Horatio op]
HORATIO

Hier, waarde prins, tot uw dienst.
HAMLET

Jij bent de meest rechtschapen man, Horatio,
die ik ooit in mijn omgeving heb ontmoet.
HORATIO

Maar, hoogheid...
HAMLET

Nee, denk, niet dat ik j e vlei,
want wat voor voordeel kan ik van jou verwachten
die enkel aan je montere geest kledij
en voedsel dankt? Waarom een arme vleien?
Nee, laat de strooptong blinde praalzucht likken
en ’t willig kniegewricht zich buigen waar
de rijkdom kruipers loont. Je luistert toch?
Sedert mijn ziel haar eigen keus beheerst
en mensen van elkaar kan onderscheiden
heb jij haar voorkeur — want jij bent als iemand
die alles leed, maar niets geleden heeft,
een man die gunst en wangunst van het lot
gelijkelijk aanvaardt. Gezegend,zij
wier inborst en verstand zó zijn verweven
dat zij geen fluit zijn waar Fortuna’s vinger
op speelt wat zij belieft. Geef mij de man
die niet aan hartstocht onderhorig is,
en ik sluit hem in het diepste van mijn hart,
zoals ik jou doe. Maar genoeg hierover.
Straks wordt er voor de vorst een stuk gespeeld;
één scène lijkt op wat ik je verteld heb
over mijn vaders dood. Nu vraag ik je
om tijdens dat toneel je volle aandacht
te wijden aan mijn oom. Wanneer de schuld

EwagMi

HAMLET | III. 2 |

90

die hij verborgen houdt zich niet bij één
bepaald gedeelte laat ontdekken, is
wat wij gezien hebben een helse geest,
en mijn verbeelding even duister als
de smidse van Vulcanus. Let op hem;
ik doe het ook; ik houd mijn blik gevestigd
op zijn gezicht, en later geven wij
ons beider oordeel over zijn gedrag.
HORATIO

Het zij zo, prins. En rooft hij onder ’t spel,
zonder dat ik het merk, iets van mijn aandacht,
dan zal ik boeten voor die roof.
HAMLET

Ze komen.
Ik moet de gek gaan spelen. Zoek een plaats.
[Deense mars. Trompetgeschal. Koning, koningin, Polonius, Ophelia,
Rosencrantz, Guildenstern en andere hovelingen op; de lijfwacht met
toortsen]
KONING

Hoe gaat het met onze neef Hamlet?
HAMLET

Uitstekend, moet ik zeggen; ik doe als de kameleon: ik leef
van de lucht, en die zit propvol beloften; maar daar kan
men geen kapoenen mee vetmesten.
KONING

Van zo’n antwoord begrijp ik niets, Hamlet. Die woorden
zijn de mijne niet,
HAMLET

Nee, de mijne ook niet meer.
[tegen Polonius]
Hebt u me niet ’ns verteld, mijnheer, dat u op de hoge
school ook toneel hebt gespeeld?
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POLONIUS

Zeker, hoogheid, en men vond mij een goed acteur.
HAMLET

Wat speelde u?
POLONIUS

Ik speelde Julius Caesar. Ik werd op het Kapitool ver
moord; Brutus vermoordde mij.
HAMLET

Een brutaal stukje van hem om daar zo’n kapitaal kalf af
te maken. - Zijn de spelers klaar?
ROSENCRANTZ

Ja, heer; zij wachten op uw verlof.
KONINGIN

Kom toch hier, lieve Hamlet, kom naast mij zitten.
HAMLET

Nee, lieve moeder, hier is metaal dat sterker aantrekt.
POLONIUS

[tegen Koning]
Oho! hoort u dat?
HAMLET

Jonkvrouw, zal ik in uw schoot gaan liggen?
[gaat aan de voeten van Ophelia liggen]
ophelia'

Nee, hoogheid.
HAMLET

Ik bedoel: met mijn hoofd in uw schoot.
ophelia

Dat wel, heer.
HAMLET

Denkt u dat ik een grove toespeling maakte?
OPHELIA

Ik denk niets, heer.

HAMLET | III. 2 |

92

HAMLET

Dat is een mooi ding, tussen de benen van een maagd lig
gen.
OPHELIA

Wat, heer?
HAMLET

Niets.
OPHELIA

U bent vrolijk, heer.
HAMLET

Wie? Ik?
OPHELIA

Ja, heer.
HAMLET

O God, ik ben een echte grapjas. Wat kan een mens beter
doen dan vrolijk zijn? Kijk maar ’ns, hoe opgeruimd mijn
moeder er uitziet, en mijn vader is amper twee uur dood.
OPHELIA

Nee, hoogheid, tweemaal twee maanden.
HAMLET

Zo lang al? Laat dan de duivel maar rouw dragen, ik ga in
sabelbont. Grote hemel; twee maanden dood en nog niet
vergeten?. Dan is er hoop dat de herinnering aan een groot
man hem een halfjaar overleven zal; maar, bij Onze Lieve
Vrouw, hij zal kerken moeten bouwen, anders vergaat het
hem als het stokpaard, dat als .grafschrift heeft: ‘Want o,
want o, het stokpaard is vergeten’.
[Muziek van hobo’s. De pantomime begint. - Een honing en een ko
ningin komen op en omhelzen elkaar. J?'ij knielt en betuigt hem haar
liefde. Hij laat haar opstaan en vlijt zijn hoofd aan haar schouder.
Dan legt hij zich neer op een zodenbed. Als zij ziet dat hij slaapt, ver
laat zij hem. Er komt een andere man op, die hem de kroon afneemt,
deze kust, vergif in het oor van de slaper giet en verdwijnt. De konin
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gin komt terug, ziet dat de honing dood is en drukt met heftige geba
ren haar smart uit. De gifmenger weer op met drie of vier gezellen. Hij
schijnt in te stemmen met haar geweeklaag. Het lijk wordt weggedra
gen. De gifmenger tracht de koningin met geschenken voor zich te win
nen. Aanvankelijk schijnt zij vol afkeer, maar ten slotte aanvaardt zij
zijn liefde. - Spelers af]
OPHELIA

Wat betekent dit, hoogheid?
HAMLET

Het is een duister misdrijf; daar komt onheil van,
OPHELIA

Misschien geeft deze pantomime de inhoud van het stuk
weer.
[Proloogzegger op]
HAMLET

Dat krijgen we wel van hèm te horen. Toneelspelers kun
nen nooit een geheim bewaren; ze brieven alles over.
OPHELIA

Gaat hij ons vertellen wat die vertoning betekent?
HAMLET

Ja, of wat u hem verder ook vertonen wilt. Als u niet aar
zelt hem iets te tonen, zal hij niet aarzelen u te zeggen wat
het is. \
OPHELIA

U bent erg dubbelzinnig; ik let maar liever op het stuk.
PROLOOG

Voor ’t treurspel dat gij thans verbeidt
Verzoeken wij in needrigheid
Uw aandacht en welwillendheid.
HAMLET

Is dit een proloog ofhet motto voor een ring?
OPHELIA

’t Is kort, hoogheid.
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HAMLET

Als de liefde van een vrouw.
[ Twee spelers komen op, als honing en koningin]

[terzijde]
Ah, dat is alsem!

TONEEL ICONING

TONEELKONINGIN

Reeds dertig keer reed Phoebus’ wagen rond
Neptunus’ stroom en Tellus’ vasteland,
En dertig keer twaalf malen rees de maan
Met haar geleende glans boven de aarde
Sinds liefde onze harten samenbracht
En Hymen ons verbond met heilige banden.
TONEELKONINGIN

Evenveel reizen mogen zon en maan
Nog maken eer die liefde sterven zal!
Maar ach, ge zijt zo mat de laatste tijd,
Zo anders dan voorheen; uw sombre blik
Maakt mij bezorgd. Doch laat die zorg u niet
Beklemmen, want een vrouw die liefheeft vreest
Te snel het ergste. Liefhebben en vrezen
Houden geen maat bij haar. Ik heb getoond
Hoezeer ik u bemin; mijn angst om u
Is even mateloos als deze liefde.
TONEELKONING

Ik voel het, lief, mijn einde is nabij,
Mijn krachten nemen af, en gij, gij zult
In deze schone wereld blijven leven,
Geëerd, geliefd; misschien vindt gij een man
Wiens liefde even diep is als...
TONEELKONINGIN

O, zwijg!
■ Het zou verraad zijn. Als ik ooit weer huw,
Ben ik vloekwaardig. Want een tweede man
Huwt zij alleen die de eerste heeft gedood.

Een tweede huwelijk sluit men niet uit liefde,
Enkel uit wellust en berekening.
Ik dood mijn dode echtgenoot opnieuw
Als ik mij in bed laat kussen door een tweede.
TONEELKONING

Ik geloof wel dat ge meent wat gij nu zegt,
Maar al te vaak verbreekt men zijn beloften.
Zij zijn niet meer dan slaven van ’t geheugen,
In aanleg sterk, doch later krachteloos.
Het groene fruit hangt stevig aan zijn tak;
Eenmaal gerijpt, valt het vanzelf ter aarde.
’t Is onvermijdelijk dat wij vergeten
De schulden aan onszelve te voldoen;
Wat wij onszelf hartstochtelijk beloofden,
Verwaait zodra die hartstocht is gedoofd.
De felle vreugde en het diep verdriet
Gaan aan hun eigen werkzaamheid ten onder.
Waar vreugd meest jubelt, klaagt het meest de smart,
En smakt en vreugd verkeren in elkander
Voor men het weet. De wereld is niet eeuwig,
En vreemd is ’t evenmin dat onze liefde
Verandert met ons lot. ’t Is zelfs de vraag
Of liefde ’t lot bestuurt of’t lot de liefde.
Een groot man valt - zijn gunsteling verdwijnt;
Een pover man klimt op - vijand wordt vriend.
Zozeer hangt liefde samen met geluk,
Dat wie geen vriend behoeft er steeds een heeft,
En wie in nood een voze vriend benadert,
Onmiddellijk een vijand van hem maakt.
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Maar om te eindigen waar ik begon:
Ons lot is zó in strijd met onze wil
Dat onze plannen steeds verijdeld worden;
Ons denken is van ons, zijn uitkomst niet.
Denk dus gerust: nooit huw ’k een tweede man;
Maar die gedachte sterft als de eerste sterft.
TONEELKONXNGIN

Aarde, geef mij geen spijs, hemel, geen licht!
Dag, weiger mij uw speelsheid, nacht, uw rust!
Al wat de warme vreugde kan verderven
Moge mij treffen in mijn liefste dromen.
Hier en hiernamaals moge ik eeuwig lijden
Zo ik, als weduwe, ooit weer gade word!
HAMLET

Als ze die belofte nu eens brak!
TONEELKONING

Een zware eed! Lief, laat mij nu alleen;
Ik ben vermoeid, en graag zou ’k met wat slaap
De zware dag verschalken.
[slaapt in]
TONEELKONINGIN

Slaap gerust,
En moge nimmer ongeluk ons scheiden!
[Af]
HAMLET

Mevrouw, hoe vindt u het stuk?
KONINGIN

Ik vind dat de koningin veel te veel belooft.
HAMLET

O, maar zij zal woord houden.
KONING

Ken je de inhoud? Hij is toch niet beledigend?
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HAMLET

Nee, nee, ze maken maar grapjes; vergiftigen voor de grap;
er zit niets beledigends in.
KONING

Hoe heet het stuk?
HAMLET

De Muizenval. Waarom? Figuurlijk. Dit stuk gaat over
een moord die in Wenen gepleegd is. De hertog heet Gonzago, zijn vrouw Baptista. U zult het dadelijk zien: een
schurkenstreek! Maar wat zou dat? Uwe majesteit en wij
die een zuiver geweten hebben behoeven het ons niet aan
te trekken. Laat de schuldige rillen, ons raakt het niet.
[Lucianus op]
Dit is een zekere Lucianus, neef van de koning.
OPHELIA

U lijkt wel een explicateur, heer.
HAMLET

Ik zou tolk kunnen zijn tussen u én uw minnaar, als ik de
poppen maar kon zien dartelen.
OPHELIA

U bent scherp, hoogheid, erg scherp.
HAMLET

Het zoum menig zuchtje kosten mij stomp te maken.
OPHELIA

Dat is scherper, en erger.
HAMLET

Zo zijn die echtgenoten van jrdlie, en zo moetje ze nemen.
— Begin, moordenaar; voor de duivel, schei uit met die ver
vloekte grimassen en begin. Kom: ‘Het krassen van de
raaf roept reeds om wraak’.
LUCIANUS

Zwart plan, gerede hand, snelwerkend gif,
Gelegen tijd, geen sterveling die kijkt.
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Verderflijk sap, te middernacht gewonnen,
Driemaal door Hecate vervloekt, bezoedeld,
Tref met uw helse toverkracht het leven
Dat argeloos zijn middagrust geniet.
[giet het vergif in het oor van de slaper]
HAMLET

Hij vergiftigt hem in zijn tuin, om zich meester te kunnen
maken van zijn waardigheid. De slaper heet Gonzago; de
geschiedenis is bekend en in voortreffelijk italiaans te boek
gesteld. U zult dadelijk zien hoe de moordenaar de liefde
van Gonzago’s vrouw verwerft.
OPHELIA

De koning staat op.
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HORATIO

Een half aandeel.
HAMLET

Ik? Zeker een heel!
Want weet, o Damon, dat dit rijk
Beroofd werd van een god;
En dat het nu in handen blijkt
Van een doortrapte... pauw.
horatio

U had best kunnen rijmen.
hamlet

O brave Horatio, ik zet duizend pond op het woord van de
geest. - Heb je ’t gemerkt?
horatio

HAMLET

Wat, geschrokken van een paar losse flodders?

Heel goed, hoogheid.
hamlet

KONINGIN

Wat hebt u, heer?

Tijdens dat gesprek over het vergiftigen?
horatio

POLONIUS

Staak het spel!
KONING

Geef me wat licht. Weg!
POLONIUS

Licht, licht, licht!
[Allen af, behalve Hamlet en Horatio]
HAMLET

Laat het gedeerde hert zijn smart,
Het ongedeerde speelt;
Men kan verheugd zijn of benard,
Zo is ’t op aard verdeeld.
Stel ’ns, vriend, dat mijn geluk mij helemaal in de steek
laat, zou dit - èn een vederbos èn twee rozetten op mijn
opengewerkte schoenen — mij dan niet een plaats kunnen
bezorgen in een komediantentroep?
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Ik heb scherp op hem gelet,
[Rosencrantz en Guildenstern weer op]
HAMLET

Ah! - Ha! Kom, wat muziek! Kom, fluitspelers!
Want alg de koning ’t blijspel niet waardeert,
Zal ’t zijn... vervloekt!... omdat hij ’t niet waardeert.
Kom, wat muziek!
guildenstern

Hoogheid, vergun mij een enkel woord.
HAMLET

Mijnheer, een heel verhaal.
guildenstern

De koning, heer...
HAMLET

En, mijnheer, wat is er met hem?
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GUILDENSTERN

Hij is in zijn kamer, volkomen van streek.
HAMLET

Van de drank, mijnheer?
GUILDENSTERN

Nee, hoogheid, van de gal.
HAMLET

U zou er verstandiger aan doen dit zijn lijfarts te vertel- .
len, want als ik hem moest purgeren, zou hij misschien nog
■ meer last van zijn gal krijgen.
GUILDENSTERN

Hoogheid, beteugel uw woorden een weinig en steiger niet
zo bij wat ik u te zeggen heb.
HAMLET

Ik ben mak, mijnheer, spreek.
GUILDENSTERN

De koningin, uw moeder, heeft mij in de diepste bezorgd
heid van haar gemoed naar u toe gezonden.
U bent welkom.
GUILDENSTERN

Nee, hoogheid, deze hoffelijkheid is niet de ware. Als het
u behaagt mij een redelijk antwoord te geven, zal ik aan
het verlangen van uw moeder voldoen; zo niet, dan is met
uw verlof en mijn vertrek de zaak afgelopen.
HAMLET

Mijnheer, ik kan ’t niet.
GUILDENSTERN

Wat niet, hoogheid?
HAMLET

U een redelijk antwoord geven. Mijn geest is gestoord,
mijnheer. Maar elk antwoord dat ik geven kan staat tot
uw dienst, of liever - zoals u zegt - tot mijn moeders dienst.

-

I

...
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Laat ons dus tot de zaak komen. Mijn moeder, zegt u...
ROSENGRANTZ

Zij zegt, dat uw optreden haar in hoge mate verbaasd en
verwonderd heeft.
HAMLET

O verwonderlijk zoon die een moeder zo kan verbazen!
Maar wordt die moederlijke verbazing niet op de hielen
gevolgd door iets anders? Laathoren.
ROSENGRANTZ

Zij wenst u in haar privé-vertrek te spreken, voor u te bed
gaat.
HAMLET

Wij zullen gehoorzamen, al was ze tien keer mijn moeder.
Hebt u nog meer met ons te verhandelen?
ROSENGRANTZ

Hoogheid, eens hebt u van mij gehouden.
HAMLET

Dat doe ik nóg, bij deze twee gauwdieven.
ROSENGRANTZ

HAMLET

l.
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Mijn waarde prins, wat is de oorzaak van uw ontstem
ming? Geloof mij, u grendelt de deur achter uw eigen vrij
heid, wanneer ge uw zorgen verheimelijkt voor uw vriend.
HAMLET^

Mijnheer, ik heb geen vooruitzichten.
ROSENGRANTZ

Hoe is dat mogelijk? U hebt toch de stem van de koning
zelf voor uw troonopvolging in Denemarken?
HAMLET

Zeker, mijnheer, maar ‘terwijl het gras groeit...’, het
spreekwoord is al wat afgezaagd.
[Enkele spelers weer op, metfluiten]
Aha, de fluiten! Geef mij er eens een.
[tegen Guildenstern]
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Even onder vier ogen: waarom draait u zo om me heen en
probeert u de lucht van me te krijgen, alsof u me in een
strik wilt drijven?
GUILDENSTERN

O heer, als ik in mijn ijver te ver ga, is het mijn genegen
heid die haar manieren verliest.
HAMLET

Dat begrijp ik niet goed. — Wilt u eens op deze fluit spelen?
GUILDENSTERN

Dat kan ik niet, hoogheid.
HAMLET

Ik verzoek het u.
GUILDENSTERN

Geloof mij, ik kan het niet,
HAMLET

Ik verzoek het u dringend.
GUILDENSTERN

Ik ken de vingerzetting niet, hoogheid.
HAMLET

Het is net zo gemakkelijk als liegen: beheers deze gaten
met uw vingers en duim, blaas in het mondstuk, en zij
zal de meest welluidende muziek laten horen, Kijk, dit zijn
de kleppen.
GUILDENSTERN

Maar ik kan ze niet zó gebruiken dat er harmonische klan
ken uit komen. Ik versta de kunst niet.
HAMLET

Nu ziet n eens wat u van mij maakt: een ding van niets!
U wilt mij bespelen, u doet of u mijn kleppen kent, u wilt
mijn geheim het hart uitrukken, u wilt mijn register be
luisteren van hoog tot laag, - en er zit veel muziek in dit
kleine instrument, een voortreffelijke klank, maar toch
kunt u het niet laten spreken. Alle duivels, denkt u dat ik
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gemakkelijker te bespelen ben dan een fluit? Noem mij
wat voor instrument u maar wilt, u kunt mij ontstemmen,
maar bespelen - nooit!
[Polonius op]
God zegen u, mijnheer!
POLONIUS

Hoogheid, de koningin wenst u ogenblikkelijk te spreken.
HAMLET

Ziet u daar die wolk, die bijna op een kameel lijkt?
POLONIUS

Bij God, ja, net een kameel.
HAMLET

Hij lijkt toch meer op een wezel, dunktme.
POLONIUS

Hij heeft de rug van een wezel.
HAMLET

Of van een walvis.
POLONIUS

Sprekend een walvis.
HAMLET

Dan kom ik straks bij mijn moeder, straks.
[terzijde]
Ze drijven me tot het uiterste! - Ik kom straks.
POLONIUS

Ik zal het zeggen.
[Polonius, Guildenstern en Rosencrantz af]
HAMLET

Straks is gauw gezegd. —
Laat me alleen, vrienden.
[De anderen af]
Dit is het spookuur; graven gaan nu open,
de hel spuwt haar verderf over de wereld.
Warm bloed zou ’k kunnen drinken, gruwelen plegen
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waarvoor de dag de ogen sluiten zou.
Stil, stil, nu naar mijn moeder. O mijn hart,
verloochen niet uw aard en laat de ziel
van Nero nooit doordringen in dit lichaam.
Wreed wil ik zijn, maar aan mijn inborst trouw;
met dolken spreken, maar ze niet gebruiken.
Tong en gemoed, wees ditmaal huichelaars;
hoe mijn verwijten haar ook striemen mogen,
nooit zal mijn ziel de daad bij ’t woord gedogen!

[4f]

DERDE TONEEL

Een vertrek in het slot
[Koning, Rosencrantz en Guildenstern op]
KONING

Ik mag hem niet, en ’t is voor ons niet veilig
hem zonder toom te laten. Maak u dus
gereed. Ik schrijf oniniddellijk uw lastbrief.
En dan gaat hij naar Engeland met u beiden.
Zijn waanzin groeit van uur tot uur en voor
het welzijn van ons rijk kan deze dreiging
niet voortbestaan.
GUILDENSTERN

Wij maken ons gereed.
Eer en geweten dwingen u te waken
over de velen die voor lijf en goed
van uwe majesteit afhankelijk zijn.
ROSENCRANTZ

Het leven van de enkeling is reeds
verplicht met alle wapens van de geest
zich voor verderf te hoeden; hoeveel meer

| III . 3 | HAMLET

105

degeen met wiens behoud het leven van
zovelen samenhangt. Het einde van
een vorst is niet alleen zijn dood, maar als
een draaikolk zuigt het alles om zich mee.
Hij is een rad, dat op een sneeuwtop rust;
tegen de hemel. Aan zijn machtige spaken
zijn duizend kleiner dingen vastgeklonken.
Wanneer het valt heeft al dat kleine deel
aan zijn onstuimige ondergang. Een koning
zucht nooit alleen, waar hij lijdt, lijden allen.
KONING

Maak snel uw toebereidselen, want wij moeten
dit schrikbeeld, dat zich nu nog al te vrij
beweegt, in boeien slaan.
ROSENCRANTZ EN GUILDENSTERN

Wij haasten ons.
[Rosencrantz en Guildenstern af- Polanius op]
POLONIUS

Sire, hij gaat nu naar zijn moeders kamer.
Ik zal mij achter ’t wandtapijt verbergen
om af te luisteren hoe zij hem terechtwijst.
Zoals u zei — en het was wijs gesproken is ’t goc'd dat ook een ander dan zijn moeder —
die uiteraard partijdig is — eens hoort
wat hij te zeggen heeft. Vaarwel; mijn vorst;
voor u te bed gaat kom ik u vertellen
wat ik gehoord heb.
KONING

Dank je, waarde vriend.
[Polonius af]
Laag is mijn misdrijf, o het schreit ten hemel;
het is belast met de allereerste vloek:
een broedermoord! Maar bidden kan ik niet,

io6

| III . 3 | HAMLET

HAMLET| UI . 3 |

al sporen wens en wil mij even scherp.
Mijn schuld is sterker dan mijn sterke neiging,
en als een man die voor twee taken staat,
vraag ik mij af wat ik het eerst zal doen,
en doe ze geen van beide. Maar al was
deze gevloekte hand nog eens zo dik
van ’t broederbloed, heeft niet de milde hemel
regen genoeg om haar sneeuwwit te wassen?
Waar dient genade anders toe dan om
het hoofd te bieden aan de macht van ’t kwaad?
En heeft gebed niet tweeërlei vermogen:
ons te verhinderen dat wij vallen, of
ons na de val vergiffenis te schenken?
Als ik omhoog kijk, ben ik dus vrij van schuld...
Maar ach, wat voor gebed kan mij nu dienen?
‘Vergeef mij die gemene moord’? Dat kan niet,
want alles waar ik deze moord voor pleegde
is nog in mijn bezit: mijn kroon, mijn macht
en mijn vorstin. Kan men vergeving krijgen
en houden wat men door een misdrijf won?
In de verdorvenheid van deze wereld
kan ’t recht door de vergulde hand der misdaad
opzijgeschoven worden, en de wet
met bloedgeld worden omgekocht. Maar zo
is ’t niet hierboven: daar is geen gekuip,
daar toont de daad haar ware aard en zijn wij
gedwongen, oog in oog met onze zonden
getuigenis af te leggen. Maar wat dan?
Zien wat berouw kan doen? Wat kan het niet?
Maar wat wanneer men geen berouw kan hebben?
Rampzaligheid! O inborst, aardezwart!
O ziel die, rukkend aan de lijmstok, hechter
gevangen blijft! Helpt, engelen! Sta mij bij!

Buig stugge knieën; hart, met staal omsnoerd,
wordt zacht zoals de spieren van een kind —
misschien komt alles goed.
[hij knielt - Hamlet op]
HAMLET

'

;

Nu zou ik ’t kunnen doen, terwijl hij bidt;
en ik zal het doen; zo gaat hij naar de hemel,
en zo heb ik mijn wraak. Wacht, is dat waar?
Een schurk vermoordt mijn vader, en daarvoor
stuur ik, zijn enige zoon, diezelfde schurk
de hemel in.
Maar dat is drinkgeld, knechteloon, geen wraak!
Hij overviel mijn vader, vol van ’t maal,
met al zijn zonden tierig als de mei;
en hoe zijn rekening staat weet God alleen.
Maar voor zover wij mensen kunnen gissen,
heeft hij het zwaar. En heb ik dan mijn wraak
als ik hem dood bij ’t zuiveren van zijn ziel,
voor de overgang gereed en toegerust?
Nee.
Weg, degen; kies een gruwelijker tijd,
als hij zijn roes uitslaapt of woedend is,
of de blbedschennige vreugd smaakt van zijn bed,
terwijl hij speelt, vloekt of iets anders doet
waarin geen mogelijkheid tot redding schuilt.
Dan stootje hem neer, zodat hij met zijn hielen
de hemel raakt en zijn verdoemde ziel
ter helle vaart. — Ik laat mijn moeder wachten.
Dit middel zal uw kwaal niet lang verzachten.

[Af]
KONING

-

[staat op]
Mijn woord heeft vleugels, maar ontbeert de zin,
1
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en ’t holle woord wiekt nooit de hemel in.

[Af]
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KONINGIN

Wat is dit, Hamlet?
HAMLET

Zeg dan, wat u wilt!
koningin

VIERDE TONEEL

De kamer van de koningin

[Koningin en Polonius op]
POLONIUS

Hij zal zo hier zijn; lees hem goed de les,
zeg dat zijn streken onverdraaglijk worden,
en dat u als een vuurscherm tussen hem en
de woede van de koning hebt gestaan.
Wat ik u verzoeken mag, zeg hem de waarheid!
HAMLET

[achter]
Moeder! moeder! moeder!

Vergeet je wie ik ben?
hamlet

Nee, nee, bij God,
u bent de koningin, vrouw van uw zwager,
en — ik wilde dat het niet zo was - mijn moeder.
koningin

Dan kunnen anderen je tot rede brengen.
hamlet

Nee, u blijft zitten en beweegt u niet.
U gaat niet weg voor ik uw diepste wezen
een spiegel voorgehouden heb.
koningin

Wat wil je?
Je wilt me toch niet doden? Help, o help!

KONINGIN

POLONIUS

Je kimt gerust zijn. Vlug. Ik hoor hem komen.
[Polonius verbergt zich achter het wandkleed — Hamlet op]

[achter]
Help! Help!

HAMLET

hamleN

Nu, moeder, wat wilt u van mij ?
KONINGIN

Hamlet, je hebt je vader diep beledigd.
HAMLET

Moeder, u hebt mijn vader diep beledigd.
KONINGIN

Kom nu, je kakelt met een losse tong.
HAMLET

Ga nu, u bazelt met een bitse tong.

[trekt degen]
Wat is dat daar? Een rat? Dan dood!
Om een dukaat. Dood!
[stoot door het tapijt heen]
POLONIUS

[achter]
Ah! moord!
[Polonius valt en sterft]
KONINGIN

O God, wat heb je daar gedaan?
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HAMLET

Ik weet het werkelijk niet; is het de koning?
KONINGIN

O wat een dolle, wat een bloedige daad!
HAMLET

Een bloedige daad; haast even gruwelijk, moeder,
als koningsmoord en huwen met zijn broeder.
KONINGIN

Als koningsmoord?
HAMLET

Dat was het woord, mevrouw.
[licht het tapijt op en ontdekt Polonius]
Ellendige steekneus, drieste dwaas, vaarwel!
Ik hield je voor je meerdere. Slik je noodlot.
. Al te veel ijver, zie j e, loopt gevaar. Laat toch dat handenwringen. Kalm! Ga zitten.
Ik zal uw hart uitwringen, als dat kan,
als ’t van doordringbaar maaksel is en niet
zózeer verhard door de vervloekte sleur,
dat het zich veilig weet voor elk gevoel.
KONINGIN

Wat heb ik gedaan, dat je je tong zo ruw
tegen mij roeren durft?
HAMLET

Een daad, die blos
en gratie van de kuisheid schendt; de deugd
huichelarij noemt ;°t frisse waas ontneemt
aan ’t voorhoofd van de argeloze liefde
en er een blaar doet zwellen ^trouwbeloften
vak maakt als eden van een dobbelaar. Een daad die de echtverbintenis berooft
van elke zin,-het innig sakrament
■ tot woordkraam maakt. Het schaamrood kleurt de hemel
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ja, zelfs het vaste lichaam van de aarde
schokt van ontzetting als voor ’t laatste oordeel
Jaij'déze daad.
KONINGIN

O God, wat voor een daad
wordt mij zo bars en onbesuisd verweten?
hamlet

Kijk naar die beeltenis, en dan naar deze;
de sprekende portretten van twee broeders.
Zie deze edele trekken, zie: het voorhoofd
van Jupiter, de lokken van Apollo,
het oog van Mars,(vol dreiging en bevel;
een houding als Mercurius, dé heraut,
juist neergekomen op een heuvel die
de hemel kust —\een samenspel van schoonheid
eft'kracht,! waarop de góden naar het scheen
allen hun stempel drukten om de wereld
het toonbeeld van een man te laten zien.
Dit was uw echtgenoot. En kijk nu hier:
Dit is uw echtgenoot - een zieke halm
besmet zijn zuivere broeder. Hebt u ogen?
Hoe hebt u dan die schone bergwei kunnen
verlatemom te grazen in dit veen?
Ah, hebt u ogen? Nee, dit is geen liefde,
want op uw jaren heeft het bloed zijn wildheid
verloren, het is nederig en het wacht
zijn oordeel af; maar wat voor oordeel deed u
dit boven dat verkiezen? Welke duivel
heeft u zo beetgehad bij ’t blnidèmanspel?
Schaamte, waar is uw blos? Opstandige hel,
breng jij bedaagde botten aan het muiten,
maak dan de deugd als was voor ’t vuur der jeugd
en laat haar smelten in haar eigen gloed.

III
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Roep dan geen schande als het jonge bloed
ten aanval trekt, want ijs brandt even fel
en rede koppelt lust.
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HAMLET

Komt u niet om uw trage zoon te laken,
die tijd en drift verbeuzelt, en verzuimt
gevolg te geven aan uw streng bevel?
O spreek!

KONINGIN

O Hamlet, zwijg!
Je richt mijn ogen op mijn diepste wezen,
en daar ontdek ik vlekken, ingevreten,
die nooit hun kleur verliezen zullen.
tUili)- ■. >- ■ •:

GEEST

Vergeet het niet; ik kom slechts om
je bijna bot geworden plan te scherpen.
Maar zie, angst maakt zich meester van je moeder;
treed tussen haar en haar gekwelde ziel!
Verbeelding schokt een zwak gemoed het hevigst.
Kom, Hamlet, spreek tot haar.

HAMLET

Ja,
leven in ’t geile zweet van een mors bed,
in ontucht broeien, elkaar strelen, paren
als in een varkenskot...

HAMLET

Mevrouw, wat deert u?

KONINGIN

O, zeg niets meer.
Die woorden slaan als dolken in mijn oren;
Hamlet, niet meer!

KONINGIN

Helaas, wat deert jou, Hamlet,
dat je j,e blik richt op de lege ruimte
en praat tegen de lichaamloze lucht?
De wildheid van je geest gluurt uitje ogen,
en als een slapend leger in alarm,
veertje sluik haar, alsof het levend is,
omhoog en staat te berge. Lieve zoon,
sprenkel Vat kalmte op het laaiend vuur
van je verwarde brein. Waar kijkje naar?

HAMLET

Een moordenaar, een schurk,
een slaaf, die nog geen tiende waard is van Y ■ ■
het twintig'st’ van uw vroegere gemaal,
een hansworst van een vorst, een buidelsnijder
van staat en staatsbestuur, die van de plank
de rijke kroon stal en hem bij zich stak!
KONINGIN

HAMLET

Niet meer! Niet meer!
HAMLET

Een vorst van oude lappen...
[De geest komt op]
Gij engelen, sta mij bij en breidt uw vleugels
boven mij uit! — Wat wenst u, edele geest?
KONINGIN

Naar hem, naar hem! Zie eens, hoe dof hij staart!
Hij zou een steen ontroeren als hij sprak
van zijn rechtvaardige zaak. — Kijk mij niet aan,
opdat niet uw meedogende gebaar
mijn vast besluit doet wankelen en mijn wraak
in tranen eindigt en het bloed vergeet.
KONINGIN

Ach, hij is krankzinnig!

Tegen wie spreek je?

■
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Ziet u daar dan niets?
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moet deugd voor ondeugd op de knieën vallen
en smeken om haar goed te mogen doen.
KONINGIN

KONINGIN

Nee, niets; en dat is alles wat ik zie.

Hamlet, mijn zoon, je splijt mijn hart in tweeën.
hamlet

HAMLET

Hebt u ook niets gehoord?
KONINGIN

Niets dan onszelf.
HAMLET

Maar kijk dan! Daar! Zie, hoe hij stil verdwijnt!
Mijn vader! Daar! Gekleed als bij zijn leven!
Kijk dan toch waar hij gaat... Nu is hij weg!
[Geest af]
KONINGIN

Het is niets anders dan een hersenschim.
Waanzin is sterk in het bezweren van
onstoffelijke dingen.
HAMLET

Waanzin, zegt u?
Mijn pols klopt even rustig als de uwe,
zijn maatslag is gezond. Wat ik gezegd heb . , :
kwam niet uit waanzin voort. Vertel mij iets,
en ik zal tót woord voor woord herhalen. Waanzin
is daar-toe-niet in staat. Om godswil, moeder,
zalf toch uw ziel niet met het zelfbedrog
dat niet uw zonde, maar mijn waanzin spreekt;
het zal de zweer slechts-met een vlies bedekken,
terwijl ’t bederf voortwoekert onderhuids
en alles aantast. Biecht uw zonden op,
berouw wat is geschied, ontwijk wat komt,
en strooi geen mest op onkruid dat zo hoog .
gewassen-is. - Vergeef-mij deze preek,
maar in een tijd zo vadsig van genot

Ach, werp het slechtste deel dan weg en leef
een reiner leven met de andere helft.
Slaap wel; maar ga niet slapen met mijn oom,
veins deugdzaamheid als u geen deugd bezit.
Onthoud u deze nacht, dan valt het u
een tweede keer reeds lichter. Goedenacht;
en mocht u zelf de zegen waardig worden,
dan vraag ik om uw zegen. - ’t Spijt mij voor
[wijst op Polonius]
de oude man, maar ’t was de wil van God
— die mij tot dienaar en tot beulsknecht maakte dat ik met hem gestraft werd, hij met mij.
Ik berg hem, en ik zal voldoening geven
voor deze doodslag, Nogmaals: goedenacht.
Wreed moet ik zijn terwille van mijn liefde;
slecht is dë aanvang, slechter het verschiet.
Eén ding nog, moeder.
koningin

O, wat moet ik doen?
HAMLET

In geen geval wat ik u nu verzoek:
laat deze praalhans u opnieuw verlokken
in bed te komen, u zijn muisje noemen,
u in de wangen knijpen, laat hem voor
wat kleffe kussen of gekittel van
zijn wulpse vingers in uw hals maar weten
dat ik niet werkelijk krankzinnig ben,
alleen uit list. U moet het hem vertellen;
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want hoe kan een vorstin, schoon, kuis en wijs,
ooit voor een pad, een vleermuis of een kater
haar hartsgeheim verbergen? Hoe zou ’t kunnen?
Nee, open op het dak de korf en laat
de vogels los, doe daarna als de aap
\
in ’t sprookje, die zich met hen wilde meten, j
en breek daarbij uw nek.
/
KONINGIN

Geloof mij, zoon, als woorden adem zijn
en adem leven is, mis ik het leven
om uit te ademen watje me gezegd hebt.
HAMLET

U weet dat ik naar Engeland moet?
KONINGIN

Ach ja,
ik was ’t vergeten; maar het is beslist.
HAMLET

[gaat naar het lijk van Polonius]
Dit heerschap dwingt mij snel de wijk te nemen.
Ik sleep de pens naar het vertrek hiernaast. Moeder, ik wens u goedenacht. - Wat is
die raadsheer stijf en zwijgzaam; bij zijn leven
was hij een dwaze, babbelzieke schurk. —
Komaan, mijnheer, ik maak het kort met u. Goedenacht, moeder.
[Hamlet af, met het lijk van Polonius - Koning op]
KONING

Waar is je zoon?
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hoe is het nu met Hamlet?
KONINGIN

Hij raast als zee en wind wanneer zij beide
hun krachten meten. In een vlaag van drift
hoort hij iets ritselen achter ’t wandtapijt,
trekt snel zijn degen, roept: ‘Een rat, een rat!’
en doodt, door zijn verhitte geest gejaagd,
de goede oude man.
KONING

Afschuwelijk!
Het was mijn lot geweest, als ’k daar gestaan had.
Zolang hij vrij is vormt hij een bedreiging
voor iedereen, voor jou, voor mij, voor allen.
Helaas, hoe wordt zijn misdaad goedgepraat?
Men zal hem mij verwijten; ’t was mijn plicht
die dolleman te knevelen, op te sluiten,
maar ik werd verblind door mijn genegenheid,
ik zag niet wat het beste voor hem was,
en, als een lijder aan een kwade ziekte,
die vreest dat zij bekend wordt, liet ik hem
doordringen tot het merg. Waar is hij nu?
KONINGIN

Hij sleept het lijk van de vermoorde weg;
waarbij hij in zijn waanzin toch nog blijk
van adel'geeft, zoals een korrel goud
soms opglanst in een mijn vol doffe ertsen.
Hij weent om wat hij deed.
KONING

KONINGIN

O, liefste, als je eens wist
wat ik vannacht heb doorgemaakt!
KONING

Spreek, Gertrude,

Kom, laat ons gaan;
nog voor de zon de heuveltoppen raakt
dient hij aan boord te zijn. Met alle macht
en lomde moeten wij zijn lage daad
rechtvaardigen en verhullen. - Guildenstern!
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[Rosencrantz en Guildenstern op]
Vlug, vrienden, vlug, voorzie u van wat hulp
en ga prins Hamlet zoeken. In zijn waanzin
heeft hij Polonius vermoord en ’t lijk
weggesleept uit de kamer van zijn moeder.
Wees vriendlijk als ge hem vindt, en bréng het lichaam
naar de kapel. Maar haast u!
[Rosencrantz en Guildenstern af]
Kom, mijn lief.
Ik roep mijn raadslieden bijeen en zeg hun
wat mij te doen staat en wat zich ontijdig
heeft voorgedaan, opdat de achterklap wier fluistering even zeker haar vergif
over de wereld schiet als het kanon
zijn kogel - onze naam misschien nog mist
en de onkwetsbare lucht treft. Laat ons gaan!
In vrees en tweedracht ademt mijn bestaan.
[Beiden af]
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O, daar komen ze.
[Rosencrantz en Guildenstern op]
rosencrantz

Hoogheid, wat hebt u met het lijk gedaan?
hamlet

Ik heb ’t vermengd met stof waar ’t aan verwant is.
ROSENCRANTZ

Zegt u ons waar het is, dan kunnen wij het halen en naar
de kapel brengen.
HAMLET

Geloof het niet.
rosencrantz

Wat niet geloven?
hamlet

. Dat ik uw geheim bewaren kan en het mijne niet. Trou
wens, wat moet een koningszoon antwoorden als hij onder
vraagd wordt door een spons?
rosencrantz

Houdt u mij voor een spons, heer?
HAMLET

VIJFDE TONEEL

Een ander vertrek in het slot

[Hamlet op]
HAMLET

Veilig geborgen!
ROSENCRANTZ EN GUILDENSTERN

[achter]
Hamlet! Prins Hamlet!
HAMLET

Stil ’ns, wat hoor ik daar? Wie roept daar Hamlet?

Ja, mijnheer; een die ’s konings gunsten, beloningen en be
velen opzuigt. Maar zulke dienaars bewijzen een vorst ten
slotte de beste diensten. Hij houdt ze, als een aap een appel,
in het hoekje van zijn kaak: het eerst in de mond, het
laatst doof de keel. Als hij nodig heeft wat u verzameld
hebt, heeft hij u maar uit te knijpen en, spons, u bent weer
droog.
ROSENCRANTZ

Ik begrijp u niet, hoogheid.
HAMLET

Daar ben ik blij om; de oren van een dwaas zijn doof voor
scherts.
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ROSENCRANTZ

Heer, u moet ons zeggen waar het lijk is, en met ons naar
de koning gaan.
HAMLET

Het lijk is bij de koning, maar de koning is niet bij het lijk.
De koning is een ding...
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' ROSENCRANTZ

Waar hij het lijk verborgen heeft, mijn vorst,
wil hij niet zeggen.
KONING

Maar waar is hij ?
ROSENCRANTZ

Buiten,

GUILDENSTERN

Een ding, hoogheid?
HAMLET

Van niets. Breng me bij hem. - Verstop je, vos, wij komen!
[Hamlet rent af; Rosencrantz en Guildenstern achter hem aan]

onder geleide en tot uw beschikking.
KONING

Breng hem dan voor ons.
ROSEN GRANTZ

Ho, Guildenstern, breng zijne hoogheid binnen.
[Hamlet en Guildenstern op]
KONING
ZESDE TONEEL

Een ander vertrek in het slot

Nu, Hamlet, waar is Polonius?
HAMLET

Aan zijn avondmaal.
KONING

[Koning op, met twee of drie raadslieden]
KONING

Men is hem halen, en men zoekt het lichaam.
Het is gevaarlijk dat hij nog vrij rondloopt'.
Toch mogen wij hem niet te streng bestraffen;
hij is geliefd bij ’t zinneloze volk,
dat niet met oordeel keurt, maar met de ogen;
en staat het zo, dan weegt men wel de straf,
maar nooit de schuld. Om onrust te vermijden,
moet ’t zijn alsof zijn overhaast vertrek
al lang was voorbereid: een zware ziekte
geneest men enkel met een paardemiddel
of helemaal niet. .
[Rosencrantz met gevolg op]
Wat hebt u te melden?

Aan zijn avondmaal? Waar?
HAMLET

Niet waar hij eet, maar waar hij gegeten wordt. Een zeker
gezelschap listige wormen is net met hem bezig. Zo’n
worm is,vwat zijn tafel aangaat, de enige keizer. Wij mes
ten alle andere schepselen om onszelf te mesten, en wij mes
ten onszelf voor de maden. De vette koning en de magere
bedelaar zijn slechts verschillende gangen; twee schotels,
maar voor één tafel: dat is het einde.
KONING

Ach! Ach!
HAMLET

Iemand kan gaan hengelen met de worm die van een ko
ning gegeten heeft, en eten van de vis die zich gevoed heeft
met die worm.
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KONING

' KONING

Wat wil je daarmee zeggen?

Dat is ’t, als je mijn oogmerken begrijpt,

HAMLET

hamlet

Niets; alleen aantonen dat een koning een staatsiebezoek
kan brengen aan de darmen van een bedelaar.
KONING

Ik zie een cherubijn die ze doorziet. Maar kom, naar Enge
land ! Vaarwel, lieve moeder!
KONING

Waar is Polonius?

Je liefhebbende vader, Hamlet.

HAMLET

HAMLET

In de hemel. Stuur er maar iemand heen om te kijken. Als
uw bode hem daar niet vinden kan, zoek hem dan zelf op
die andere plaats. Maarmochtuhemniet binnen denmand
vinden, dan zult u hem zeker ruiken als u de trap opgaat
naar de galerij.
KONING

[tot enkele leden van het gevolg]
Ga hem daar zoeken.
HAMLET

Hij wacht wel tot u komt!
[leden van het gevolg af]
KONING

Hamlet, ’t is voor je eigen veiligheid,
die me evenzeer ter harte gaat als ik
betreur watje gedaan hebt, datje hier
ijlings vandaan moet. Maak je dus gereed;
het schip ligt zeilklaar en de wind is gunstig,
je metgezellen wachten, alles reikhalst
naar Engeland.
HAMLET

Engeland?

Mijn moeder. Vader en moeder zijn man en vrouw; man
en vrouw zijn één, en dus: mijn moeder. Komaan, naar
Engeland!

[Af]
KONING

Snel! Volg hem op de voet, en lok hem zonder
uitstel aan boord; hij moet vannacht nog weg.
Snel! Alles wat verband houdt met ons plan
is in gereedheid. Haast u, vrienden, haast u!
[Rosencrantz en Guildenstern af]
En, Engeland, hecht ge waarde aan mijn vriendschap mijn grote macht kan'ze u doen inzien, want
nóg schrijnt de wond die ’t deense zwaard u sloeg,
en vol ontzag betaalt ge ons uw schatting dan richt\ge u naar mijn brief, waarin ik u
met klem van redenen verzoek om Hamlet
onmiddellijk te doden. Doe het, Engeland!
Want als een koortsvuur jaagt hij door mijn bloed.
Genees mij van hem. Mijn geluk mag wenken,
ik smaak het niet eer dit voltrokken is.

[Af]

KONING

Ja, Hamlet.
HAMLET

Goed.

VIERDE BEDRIJF
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EERSTE TONEEL

Een vlakte in Denemarken

[Fortinbras met zijn leger op]
FORTINBRAS

Ga, hopman, breng de deense vorst mijn groet.
Zeg hem dat Fortinbras voor de opmars door
zijn rijk om het beloofde vrijgeleide
verzoekt. Je weet waar wij elkander treffen.
Mocht hij de wens daartoe te kennen geven,
dan zullen wij hem gaarne zelf ontmoeten.
Breng hem dit over.
HOPMAN

Tot uw orders, hoogheid.
FORTINBRAS

Langzaam voorwaarts!
[Allen af, behalve de hopman - Hamlet op, met Rosencrantz, Guildenstern en anderen]
HAMLET

tegen een grensgebied?
HOPMAN

Ik zal ’t u ronduit, zonder omhaal, zeggen:
wij gaan een reepje grond veroveren
dat niet meer waarde dan zijn naam bezit.
Voor vijf dukaten, vijf! zou ik ’t niet pachten;
en het brengt Noorwegen of Polen zeker
niet meer op als men het in erfpacht geeft.
hamlet

Dus Polen zal het nooit verdedigen?
HOPMAN

Jawel, ’t is al bezet.
HAMLET

Tweeduizend man en tienduizend dukaten
besteedt men aan een twist van niets, een strootje!
Dat is de etterbuil van vrede en welstand,
die in het lichaam doorbreekt en ons naar
de doodsoorzaak laat gissen. - Ik ben u zeer
verplicht, mijnheer.
HOPMAN

God zij met u, mijnheer.

Mijnheer, wiens troepen zijn dit?
HOPMAN

’t Zijn noorse troepen, mijnheer.
HAMLET

Waar gaan ze heen, als ik vragen mag?
HOPMAN

Naar een deel van Polen.
HAMLET

Wie voert ze aan, mijnheer?
HOPMAN

De neef van de oude koning, Fortinbras.
HAMLET

En trekt men op tegen heel Polen of
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[Af]
ROSENCRANTZ

Hoogheid, als u zo goed wilt zijn...
HAMLET

Ik voeg mij
straks bij u, ga maar vast vooruit.
[Allen af, behalve Hamlet]
Ach, alles klaagt mij aan, alles verwijt mij
dat ik mijn wraak verdaag. Wat is een mens,
als het voornaamste oogmerk van zijn léven
slapen en eten is? Een beest, meer niet.
Want God heeft ons de goddelijke rede
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- die gave om vooruit en terug te zien —
niet toebedeeld opdat zij ongebruikt
in ons verschalen zou. Maar of het nu
dierlijk vergeten is of bange twijfel
omtrent de afloop - een manier van denken
die, welbeschouwd, slechts één kwart wijsheid bergt
en driekwart lafheid - ik weet niet waarom ik
nog leef en zeg ‘Dit moet ik doen’, terwijl ik
kracht, middelen, aanleiding en wil bezit
om het te doen. Een sprekend voorbeeld maant mij:
dit leger, zo omvangrijk en zo kostbaar,
aangevoerd door een tengere jonge prins,
wiens moed, door felle eerzucht opgezweept,
lachend de onbekende uitslag tart
en al wat sterfelijk en kwetsbaar is
aan lot, gevaar en dood durft bloot te stellen,
en... voor een eierschaal 1 De ware grootheid
is niet, zich voor een grote zaak te roeren,
maar tot het laatst te kampen om een strootje,
als de eer dat vraagt. En wat doe ik, wiens vader
is omgebracht, wiens moeder is geschandvlekt?
Verstand en bloed moesten te wapen snellen,
maar ik laat ze slapen en aanschouw met schaamte
de dood die dreigt voor twintigduizend man.
Zij gaan naar ’t graf als naar hun bed, en voor
een gril, een kruimel roem; zij vechten om
een reepje grond, te klein voor hun gevecht,
te klein om de gesneuvelden te bergen.
O mijn gedachten, wees van nu af aan
vervuld van bloed, of wordt tot niets verdaan.
[Af]
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'TWEEDE TONEEL

Enkele dagen later. Elseneur. Een vertrek in het slot.

[Koningin, Horatio en een edelman op]
koningin

Ik wil niet met haar spreken.
edelman

Zij laat niet af; ze is werkelijk uitzinnig.
Haar toestand is beklagenswaardig.
koningin

Wat
verlangt ze dan?
edelman

Zij heeft het aldoor over
haar vader, noemt de wereld vol bedrog,
een leugenpak, zucht, slaat zich op de borst,
valt over kleinigheden, spreekt verward
en zonder zin haast. Wat zij zegt is niets,
maar deze wartaal doet de hoorders zoeken
naar haar betekenis; zij wekt vermoedens,
en wat men gist verbindt men met haar woorden,
die, vergezeld van wenken en gebaren,
de indruk maken dat zij iets verbergt,
iets duisters, al kan niemand het bewijzen.
horatio

' ’t Zou goed zijn als u met haar sprak; zij kan
in kwaadgezinde geesten argwaan wekken.
koningin

Laat haar dan binnenkomen.
[Edelman af]
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' [Koning op]

KONINGIN

[terzijde]
Bij het geringste is mijn ziel vervuld
van bange voorgevoelens. Onze zonden
slaan ons met vrees, en vrees beweegt de schuld
tot zelfonthulling voor zij wordt onthuld.
[Ophelia op]
OPHELIA

Waar is de schone majesteit der Denen?

.

koningin

Ach, heer, zie dat eens aan.
OPHELIA

[zingt]
Rijk met bloemen bevracht;
Maar geen liefste heeft hem beweend
Toen men hem grafwaarts bracht.
KONING

Hoe is het met je, liefkind?

KONINGIN

Hoe is ’t, Ophelia?

OPHELIA

OPHELIA

[zingt]
Waaraan ken ’k uw lieveling
Als ik hem ontmoet?
Aan zijn schoeisel, aan zijn staf
En zijn schelpenhoed.

God zal ’t u lonen, goed! Ze zeggen dat de uil een bakkers
dochter geweest is. Ach, heer, wij weten wel wat we zijn,
maar niet wat we nog worden kunnen. God zegene uw
maaltijd!
koningin

Toespeling op haar vader.
OPHELIA

KONINGIN

Ach, m’n lief meisje, wat beduidt dit lied?
OPHELIA

Wat zegt u? Nee, luistert u toch.
[zingt]
Hij is doodgegaan, mijn kind,
Hij is dood en heen;
Aan zijn hoofd het groene gras,
Aan zijn voeten steen.

Ik bid u, laat ons daar niet over spreken; maar vraagt men
u wat het betekent, zeg dan dit:
[zingt]
. Morgen al met de dageraad,
Op Sinte Kalentijn,
Kom ik, als maagdje, aan uw raam
En wil uw'geliefde zijn.
Toen repte hij zich en kleedde zich
En zette de kamerdeur aan,
Liet binnen de maagd, die niet als maagd
Van hem is weggegaan.

O!
KONINGIN

Maar, Ophelia...
OPHELIA

Ik bid u, luister:
[zingt]
Wit als bergsneèuw was zijn kleed...

KONING

Lieve Ophelia!
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OPHELIA

Ik wil er geen eed op doen, maar geloof mij, ik maak er
nu een eind aan:
[zingt]
Bij Jezus en Sint Katharien,
Ach, wat een schande was ’t!
Zo doet een man, wanneer hij kan,
Bij God, een schande was ’t!
Ze Zei: voorje mij vallen liet,
Heb je mij trouw beloofd.
En hij antwoordt:
Ik kan niet trouw zijn aan een vrouw
Die van haar eer is beroofd.
KONING

Hoe lang is ze al zo?
OPHELIA

Ik hoop, dat alles nog goed komt. We moeten geduld heb
ben, maar ik kan alleen maar huilen als ik er aan denk,
dat ze hem in de kille grond hebben gelegd. Mijn broer
moet het weten; en ik dank u voor uw goede raad. Kom,
mijn koets! Goedenacht, dames, goedenacht, lieve dames;
goedenacht, goedenacht!

[Af]
KONING

Snel, volg haar, en verlies haar niet uit ’t oog.
[Horatio af]
Dit is het gif van mateloos verdriet,
ontsproten aan haar vaders dood. En zie nu!
O Gertrude, Gertrude, zorgen komen nooit
alleen, zoals verspieders, steeds in zwermen.
Eerst wordt haar vader omgebracht; dan gaat
je zoon het land uit, zelf de woeste oorzaak
van zijn verbanning; nu beroering onder

het volk dat zwelgt in kwalijke geruchten
omtrent Polonius’ dood. ’t Was dom van ons
hem heimelijk te begraven. Arme Ophelia,
gescheiden van zichzelf en haar verstand,
zonder hetwelk wij poppen zijn, ja dieren.
Ten slotte, en wat meer zegt dan dit alles:
haar broer is in ’t geheim teruggekeerd,
voedt zich met argwaan, huist in somberheid,
en is omringd door lieden die hem kwellen
met leugenpraat over zijn vaders dood;
waarbij men ’t waagt, op grond van een verzinsel,
ons te beschuldigen van oor tot oor.
Dit is het, lieve Gertrude, wat mij als
kartetsvuur doodlijk treft op vele plaatsen.
[Gedruis achter]
KONINGIN

Wat is dat voor rumoer?
[Edelman op]
KONING

Waar zijn mijn Zwitsers? Laat de deur bewaken!
Wat is er gaande?
EDELMAN

s
Sire, red uzelf!
Een vloedgolf die de zeekust overspoelt,
kan ’t laagland niet onstuimiger bespringen
dan nu Laertes met zijn bende muiters
uw lijfwacht. Het gepeupel noemt hem heer ;
en of de wereld pas begonnen is,
of zeden en verleden - vaste pijlers
van elk gezag — niet langer geldig zijn,
brult men: ‘Laertes koning! Kies Laertes!’
Men juicht hem toe met mutsen, handen, tongen:
‘Laertes onze koning! Kies Laertes!’
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KONINGIN

Wat slaan zij monter aan op ’t valse spoor!
[Gedruis achter]
Verkeerd geroken, valse deense honden!
KONING

I iv. 2 [ hamlet

133

wat heeft je zo verbitterd? - Laat hem, Gertrude! Spreek, man!
laertes

Waar is mijn vader?
KONING

De deuren zijn bezweken!
[Laertes gewapend op, met een groep Denen]

Dood.
KONINGIN

LAERTES

Waar is die koning? Mannen, blijf daarbuiten!
DENEN

Nee, laat ons binnen!
LAERTES

Wacht, verzoek ik je.
DENEN

Zoals u wilt.
[ZÜ gaan de deur uit]
laertes

Mijn dank. Bewaak.de deur.
Schurk van een vorst, geefmij mijn vader terug!

Maar niet door hem.
KONING

Laat hem eerst vragen wat hij weten wil.
LAERTES

Hoe kwam hij om? Ik laat mij niet bedriegen.
Naar hel en duivel met mijn trouw en eden!
Geweten, meelij, naar de diepste poel!
Verdoemenis, ik tart u. Waar ik sta,
ben ik voor aarde en hemel onverschillig.
Kome wat wil; ik zal mijn vader wreken,
meedogenloos.
KONING

KONINGIN

Laertes, wees toch kalm!
laertes

De druppel bloed
die kalm blijft noemt mij bastaard, scheldt mijn vader
voor horendrager, drukt mijn kuise moeder
het brandmerk hoer op ’t smetteloze voorhoofd.
KONING

Laertes, je gedraagt je als een muiter.
Waartoe die razernij? - Nee, laat hem, Gertrude;
wees niet bezorgd om mij. Een vorst wordt zó
door de voorzienigheid beveiligd, dat
verraad wel gluren mag naar wat het wil,
maar niets volbrengen kan. - Zeg me, Laertes,

Wie zal het je beletten?
LAERTES

Wanneer ik wil, de hele wereld niet. .
En ik zafmijn middelen zó gebruiken dat
het minste reeds doeltreffend is.
KONING

Laertes,
als je de waarheid hoort omtrent de dood
van je geliefde vader, zal je wraak dan,
zoals bij ’t spel, de hele inzet nemen,
en zowel vijanden als vrienden treffen?
LAERTES

Alleen zijn vijanden.
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KONING

Maar ken je die?
LAERTES

Ik zal mijn armen openhouden voor
zijn vrienden, en, zoals de pelikaan,
hen voeden met mijn bloed.
KONING

Nu spreek je als
een goede zoon en waardig edelman.
Dat ik geen schuld heb aan je vaders dood
en er zeer smartelijk door getroffen ben,
zal even helder voor je oordeel zijn
als ’t daglicht voor je ogen.
DENEN

[achter]
Laat haar door!
LAERTES

Wat is er aan de hand?
[Ophelia op]
O hitte, schroei
mijn hersens; tranen, zevenmaal gezouten,
brandt uit mijn ogen ’t licht weg! Bij de hemel,
jouw waanzin zal met wraak vergolden worden,
en ik geef overwicht aan wraak. O meiroos,
mijn lieve zuster, zoete Ophelia!
O God, is dan de geest van een jong meisje
al even broos als ’t leven van een grijsaard?
OPHELIA

[zingt]
Men nam het kleed van de lijkbaar qf,
Dieredomdeine, dieredomdom —
En menige traan viel in zijn graf.,.
Vaarwel, mijn duifje!

'LAERTES

Wanneer je je verstand had en om wraak riep,
zou ’t ons niet dieper treffen.
OPHELIA

Ach, je moet zingen 'Omlaag, omlaag!’ Past dat refrein
er niet goed bij? Het is de valse rentmeester die de dochter
van zijn heer roofde.
LAERTES

Dit niets zegt meer dan wat ook.
ophelia

[tegen Laertes]
Hier is rozemarijn, voor de herinnering; ik bid je, mijn lief,
blijf mij trouw - en hier zijn vergeetmijnietjes, om aan me
te blijven denken.
LAERTES

De waanzin leest ons de les: herinnering met trouw ver
enigd.
OPHELIA

[tegenkoning]
Hier is venkel voor u en akelei.
[tegen koningin]
Hier is wijnruit voor u, en voor mij ook wat; zondags mo
gen we Kot genadekruid noemen. O, maar u moet uw wijn
ruit anders dragen dan ik! Hier is een madeliefje. Ik zou
u wel wat viooltjes geven, maar toen mijn vader stierf zijn
ze allemaal verwelkt - ze zeggen, dat hij een zalig einde
gehad heeft...
[zingt]
Want Robin, mijn liejje, is heel mijn vreugd...
LAERTES

Zorgen en droefheid lijden, zelfs de hel
maakt zij nog stralend en vol lieflijkheid.
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OPHELIA

[zingt]
En komt hij niet meer terug?
En komt hij niet meer terug?
Nee, nee, hij is dood,
Word zijn deelgenoot,
Want hij komt nooit meer terug!
Zijn baard was zo wit als sneeuw,
Zijn haar als vlas zo blond;
Hij is dood, hij is dood,
Geen klagen breekt nood,
God geef’ dat hij vrede vond!
En alle christenzielen. God zij met u!

[Af]
LAERTES

Ziet u dit, o God?
KONING

Laertes, ik wil delen in je smart;
ontzeg mij niet het recht daartoe. Kom, ga nu,
kies de verstandigsten onder je vrienden
en laat hen tussen jou en mij beslissen.
Indien zij mij, direkt of indirekt,
schuldig bevinden, schenk ik jou mijn rijk,
mijn kroon, mijn leven, al wat ik bezit
bij wijze van voldoening. Maar zo niet,
wees dan bereid mij je geduld te lenen,
opdat ik, nauw verbonden met je ziel,
kan trachten haar tot rust te brengen.
LAERTES

Goed.
Zijn vreemde dood en zijn begrafenis,
in stilte, zonder degen, zonder grafschild,
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zelfs zonder uitvaartdienst of riddereer,
roepen als uit de hemel naar de aarde
dat ik ’t moet onderzoeken.
KONING

En dat zul je;
en waar de schuld ligt, mag de beulsbijl vallen.
Ga mee, verzoek ik je.
[Allen af]

DERDE TONEEL

Een ander vertrek in het slot

[Horatio op met een dienaar]
HORATIO

Wat zijn ’t voor lieden, die mij willen spreken?
DIENAAR

Matrozen, heer. Ze zeggen dat ze brieven voor u hebben.
HORATIO

Laat ze binnenkomen.
[Dienaar af]
Wie ter wereld zou mij bericht kunnen sturen, behalve
prins Hamlet?
[Matrozen op]
ISTE MATROOS

God zegene u, heer.
HORATIO

En jou ook, hoop ik.
ISTE MATROOS

Dat zal hij, heer, als ’t hem belieft. Hier is een brief voor
u, heer; hij komt van de afgezant die op weg was naar
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Engeland... als uw naam tenminste Horatio is, zoals ze
me gezegd hebben.
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VIERDE TONEEL

Een ander vertrek in het slot

HORATIO

[leest.]
‘Horatio, als je dit gelezen hebt, verschaf deze mannen
dan toegang tot de koning; zij hebben brieven voor hem.
We waren nog geen twee dagen op zee, toen een zwaarbe
wapende kaper jacht op ons maakte. Daar wij veel lang
zamer zeilden dan hij, werden we gedwongen ons dapper
te tonen, en tijdens het enteren sprong ik bij hen aan boord.
Op dat ogenblik maakten ze zich weer los van ons schip,
en zo werd ik alleen hun gevangene. Ze hebben me als
barmhartige rovers behandeld, maar ze wisten wat ze de
den: ik moet hun een wederdienst bewijzen. Zorg dat de
koning mijn brieven in handen krijgt, en kom dan naar mij
toe, zo snel als je voor de dood zou vluchten. Ik moetje een
paar woorden in je oor fluisteren, die je met stomheid zul
len slaan, al zijn ze nog veel te licht voor een zaak van
zodanig kaliber. Deze brave kerels zullen je naar mij toe
brengen. Rosencrantz en Guildenstern zetten hun reis naar
Engeland voort; over hen heb ik je veel te vertellen. Vaar
wel.
Als steeds je
HAMLET5
Ik zal die brieven ogenblikkelijk
voor je bezorgen, daarna breng je me
naar hem die je gezonden heeft. Komaan!
fAllen af]

[Koning en Laertes op]
KONING

Nu je de feiten kent, moetje mijn vrijspraak
bezegelen en mij als vriend erkennen:
’t Is duidelijk gebleken, dat degeen die
jouw edele vader heeft vermoord, niet hèm
maar mij naar ’t leven stond.
LAERTES

Dat is gebleken;
maar zeg mij, waarom hebt u dan die feiten,
die halsmisdaden, niet berecht, zoals
uw veiligheid, uw inzicht, uw beleid
toch van u eisten?
KONING

Om twee redenen,
die jij misschien verwerpt, maar die voor mij
de doorslag gaven. De vorstin, zijn moeder,
lééft bijna van zijn blikken; en wat mij
betreft, — noem het mijn ondeugd of mijn deugd zij is zo hecht verbonden met mijn wezen,
dat ik, zoals een ster die slechts beweegt
in eigen sfeer, niet zonder haar kan leven.
De tweede reden die mij heeft doen zwijgen
is de verering van het volk, dat al
zijn feilen in een bad van liefde dompelt,
en, als de bron die hout in steen verandert,
zijn ketenen vergulden zou. Mijn pijlen,
te licht van schacht voor zulle een straffe wind,
zouden teruggesnord zijn naar mijn boog
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zonder het doel geraakt te hebben.
LAERTES

Zo
is dus mijn edele vader mij ontvallen,
en werd de geest verduisterd van mijn zuster,
wier deugd — als ik mag prijzen wie zij was in haar volmaaktheid uitsteeg boven alles
wat onze eeuw kon tonen. Maar ik krijg
mijn wraak!
KONING

Slaap er niet minder om, Laertes.
Of acht je mij zo bot en traag geschapen
dat ik het als een tijdverdrijf beschouw
wanneer ’t gevaar mij aan de baard trekt? Weldra
verneem je meer. ’k Hield van je vader, en
ik houd ook van mijzelf; dat zal je, hoop ik,
doen inzien...
[Een bode op met brieven]
Is er nieuws? Wat heb je daar?
BODE

Brieven van Hamlet, sire. Deze is
voor uwe majesteit, die voor de koningin.
KONING

Van Hamlet? Wie heeft die gebracht?
BODE

Matrozen, zegt men, heer. Ik heb ze niet
gezien. Glaudio gaf ze mij. Hij had ze
ontvangen van de brenger zelf.
KONING
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KONING

[leest]
‘Hoogmogende, weet dat ik volkomen uitgeschud in uw
rijk aan land ben gezet. Morgen zal ik verlof vragen voor
uw koninklijke ogen te verschijnen, waarna ik, als u het
mij toestaat, de reden van mijn even plotselinge als won
derbaarlijke terugkeer zal mededelen.
HAMLET’.
Wat is dit? Zijn de anderen ook weer terug?
Of is ’t bedrog en is er niets van waar?
laertes

Kent u de hand?
KONING

Het is het schrift van Hamlet. ‘Uitgeschud.’
En in een naschrift hier, zegt hij: ‘alleen’.
Wat denk je ervan?
LAERTES

Ik zou ’t niet weten, heer. Maar laat hem komen;
het doet mijn droeve hart goed dat ik nog
in leven ben om hem in zijn gezicht
te slingeren: ‘Dat heb jij gedaan! ’
KONING

\
Laertes,
als ’t waar is — en ’t moet waar zijn - wil je dan
naar rede luisteren?
LAERTES

Ja, heer, als u mij
niet overreedt tot vrede!
KONING

Laertes,
luister. - Laat ons alleen.
[Bode af]
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Je eigen vrede. — Is hij teruggekeerd
omdat de reis hem tegenstond, en wil hij
haar niet opnieuw aanvaarden, dan zal ik
hem drijven tot een daad die juist in mij
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gerijpt is, en waarbij hij vallen móet.
Geen zuchtje blaam zal waaien om zijn dood,
en zelfs zijn moeder zal het, niets vermoedend,
een ongeluk noemen. - Twee maanden geleden
was hier een ridder uit Normandië ik ken de Fransen, ’k heb ze zelf bevochten,
zij rijden goed, maar deze ruiter werkte
met toverij; aan ’t zadel vastgegroeid,
Het hij zijn paard de vreemdste toeren doen,
alsof hij één van lijf was, één van ziel
met ’t wakkere dier. Hij ging zó ver dat ik
in ’t uitdenken van wendingen en sprongen
ten achter bleef.
LAERTES

Was ’t een Normandiër?
KONING

Een Normandiër.
LAERTES
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de kans zou krijgen om je uit te dagen.
Dat biedt ons dus...
LAERTES

Wat biedt ons dit, mijn vorst?
KONING

Laertes, wasje vader je echt dierbaar?
Of ben je als een doek dat smart verbeeldt,
een aanschijn zonder hart?
laertes

Waarom die vraag?
KONING

Niet dat ik aan je liefde voor hem twijfel,
maar liefde is iets dat mettertijd ontstaat,
en uit ervaring weet ik dat de tijd
haar felste gloed en vonkenregen tempert. Hamlet komt terug. Wat wil je ondernemen
om, beter dan met woorden, blijk te geven
datje de zoon bent van je vader?
laertes

Dan moet ’t Lamord geweest zijn.

Hem

KONING

’t Was Lamord.
LAERTES

Ik ken hem goed, en werkehjk, hij is
het sieraad, het juweel van heel zijn volk.
KONING

Hij heeft ons over je verteld en had
zoveel bewondering voor ’t gemak waarmee je
de wapenen hanteert, in het bizonder
je degen, dat hij uitriep: ‘Wat ’n schouwspel
zou ’t zijn als er een tegenstander was
die zich met hem kon meten!’ Deze lof
vervulde Hamlet met venijnige afgunst,
en hij deed niets dan wensen dat hij spoedig

de keel afsnij den in de kerk!
KONING

’t Is waar,
er mag geen vrijplaats zijn voor moordenaars,
wraak mag geen grenzen kennen, Maar, Laertes,
als je dit doen wilt, blijf dan op je kamer.
Hamlet zal weldra horen datje terug bent;
wij laten je voortreffelijkheden roemen
en geven aan de faam waarmee Lamord
je sierde, dubbele glans, kortom: wij brengen
jullie bijeen en wedden op je. — Hij,
onachtzaam, edelmoedig, zonder argwaan,
zal niet de degens keuren. Dat biedt jou
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de kansje te voorzien van een rapier
dat niet is afgestompt - je valt snel uit
en wreekt op hem je vader.
LAERTES

Dat zal ik doen.
En voor dit doel zal ik mijn wapen zalven.
’k Heb van een kwakzalver een gif gekocht
zo dodelijk dat wanneer men er een mes
in doopt en iemand licht verwondt, geen middel al zou ’t getrokken zijn uit alle kruiden
die maar geneeskracht hebben hier op aarde hem redden kan. In dit vergif doop ik
mijn degenpunt, zodat de kleinste schram
hem reeds zal doden.
KONING

Laat ons eerst eens nagaan
hoe tijd en middelen ons het best gerieven;
want als dit zou mislukken en ons oogmerk
onthuld wordt door ons pover spel, dan blijft
het beter ongedaan. Ons plan dient dus
geruggesteund te worden door een tweede,
dat kans van slagen heeft als ’t eerste faalt.
Stil, laat mij denken... Plechtig wedden wij
op jullie meesterschap... Ik heb ’t! Wanneer
hij warm en dorstig is van het gevecht,
-jij moet daartoe steeds feller attaqueren! en wenst te drinken, houd ik voor dat doel
een beker klaar... Mocht hij ontsnappen aan
jouw giftige stoot, dan hoeft hij maar te nippen,
en onze toeleg slaagt.
[Koningin op]
Wat is er, liefste?
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KONINGIN

De ene ramp treedt de andere op de hielen,
zo ijlings volgen zij elkaar. - Laertes,
je zuster is verdronken.
laertes

Verdronken? Waar?
koningin

Ginds, bij de beek, spiegelt een wilgeboom
zijn grijze bladeren in het gladde water.
Zij vlocht er grillige kransen van, met netels,
ranonkels, madeliefjes, orchideeën waar ’t herdersvolk een platte naam voor heeft,
maar die de meisjes dodemansvingers noemen en klom omhoog om aan het nijgend loofhout
een krans te hechten; maar een valse twijg
brak af, en met haar wonderlijke tooi
viel zij in ’t schreiend water. Haar gewaad,
wijduitgespreid, hield als een waternimf
haar nog een tijdlang drijvende, terwijl zij
vleugen van oude wijsjes zong, als iemand
die van geen dreiging weet, of als een wezen
geboren en getogen in de stroom.
Maar wqldra dronk haar kleed zich vol en trok
het arme kind uit haar welluidend lied
naar ’t modderig graf.
LAERTES

En zo is zij verdronken.
koningin

Verdronken.
LAERTES

Al te veel water heb je, arme Ophelia,
daarom houd ik mijn tranen in. Maar ach,
’t is onze zwakheid, de natuur verlangt
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haar recht, wkt schaamte ook zeggen mag. Hierna
ken ik geen weekheid meer. - Sire, vaarwel.
Een vlammend woord zou mij ontsnappen als
die dwaasheid het niet bluste.

[Af]
KONING

Gertrude, kom.
Wat viel ’t mij moeilijk hem tot rust te brengen!
En ik vrees, dat dit opnieuw zijn drift zal wekken;
kom, laten wij hem volgen.
[Beiden af]

VIJFDE BEDRIJF
EERSTE TONEEL

De volgende dag. Een kerkhof.

[Twee doodgravers op, met spaden enz.]
1 STE DOODGRAVER

Mot er een, die moedwillig d’r eigen zaligheid zoekt, een
christelijke begrafenis krijgen?
2 E DOODGRAVER

Ja, zeg ik je; schiet dus maar op met d’r graf. De lijkschou
wer heb zitting over d’r gehouwen, en hij vindt dat ze ’n
christelijke begrafenis mot hebben.
I STE DOODGRAVER

Dat kan alleen as ze zich uit zelfverdediging verdronken
heb.
2E DOODGRAVER

Ze vinden’t nou eenmaal zo.
I STE DOODGRAVER

Het mot ‘se offendendo’ geweest zijn, dat kan niet anders.
Want ’t zit zó: as ik m’n eigen willens en wetens verdrink,
dan bewijst dat, dat er ’n daad is, en een daad bestaat uit
drie stukken: handelen, doen en uitvoeren. Argo: ze heeft
d’r eigen'-willens en wetens verdronken.
2E

doodgraver

Zeg, hoor nou es effe, maat...
I STE DOODGRAVER

Laat me uitspreken. Hier is het water; goed. Hier staat de
mens; goed. As de mens naar dat water toegaat en z’n
eigen verdrinkt, dan doet ie dat goedschiks of kwaadschiks,
maar hij gaat. Onthou dat! Maar as ’t water naar hèm
toekomt en ’m verdrinkt, dan verdrinkt ie z’n eigen niet
zelf. Argo: wie geen schuld heb aan z’n eigen dood, ver
kort z’n eigen leven niet.
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2E DOODGRAVER

Staat dat in de wet?
ISTE DOODGRAVER

Ja waarachtig, in de lijkschouwerswet.
2 E DOODGRAVER

Zal ik jou es wat vertellen? As dit geen edelvrouw geweest
was, zou ze nooit in gewijde aarde begraven zijn,
ISTE DOODGRAVER

Net watje zegt. En ’t is beroerd zat, dat de voorname lui
in deze wereld meer aanmoediging krijgen om d’r eigen te
verzuipen of op te knopen dan hun medechristenen. Kom, schoppie, er is geen ouwere adel dan tuinlieden, dood
gravers en grafmakers. Ze houen Adams beroep in ere.
2E DOODGRAVER

Was dat ’n edelman?
ISTE DOODGRAVER

De eerste die ooit een wapen voerde.
2E DOODGRAVER

Dat had ie niet!
ISTE DOODGRAVER

Zeg es, ben jij ’n heiden? Hoe verklaar je dan de Schrift?
De Schrift zegt: Adam spitte. Kon ie spitten zonder spa?
En is een spa geen wapen? Ik zal je wat anders vragen; as
je niet gauw ’t antwoord weet, ga je maar biechten en...
2E DOODGRAVER

Vraag op.
ISTE DOODGRAVER

Wie bouwt er steviger dan de metselaar, de scheepsbouwer
of de timmerman?
2E DOODGRAVER

De galgemaker, want zijn bouwsel overleeft duizend be
woners.
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ISTE DOODGRAVER

Jij bent bij de pinken, waarachtig, dat bevalt me. De galg
is goed. Maar voor wie is-t-ie goed? Voor wie kwaad doet.
En jij doet kwaad door te zeggen dat de galg steviger ge
bouwd is dan de kerk. Argo: de galg is goed voor jou. Kom,
probeer ’t nog maar es!
2 E DOODGRAVER

Wie bouwt er steviger dan de metselaar, de scheepsbouwer
of de timmerman?
ISTE DOODGRAVER

Asje ’t me vertelt, ben je d’r af.
2E

doodgraver

Verrek, nou weet ik ’t.
ISTE DOODGRAVER

Vooruit dan!
2 E DOODGRAVER

Barst, nou ben ik ’t kwijt.
[Hamlet en Horatio op, in de verte]
ISTE DOODGRAVER

Breek er je kop maar niet meer over, want een stomme
ezel krijg je met geen stok op gang, en as ze je die vraag
nog es stellen, zeg je: een grafmaker. De huizen die hij
maakt, houen ’t tot ’t laatste oordeel. En ga nou voor me
naar de kroeg, en haal me een stoop brandewijn. Hop!
[2e doodgraver af]
ISTE DOODGRAVER

[zingt terwijl hij graaft]
Wat minde ik veel in m’n jonge tijd,
Ik vond ’t zo zoet, zo zoet,
Want o, ’t verdreefme de ledigheid,
O, niks doet ’n mens zo goed.
HAMLET

Heeft die kerel geen hart voor zijn vak? Hij zingt terwijl
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hij een graf graaft!
HORATIO

De gewoonte heeft hem onverschillig gemaakt.
HAMLET

Dat zal het wel zijn; hoe minder de hand doet, hoe fijner
haar gevoel.
IST-E DOODGRAVER

[zingt]
Maar de ouderdom, met sluipende tred,
Kwam nader en greep me beet,
En heeft me ergens aan wal gezet
Waar ik van niks meer weet.
[gooit een schedel op]
HAMLET

Die schedel heeft een tong gehad en kon zingen. En nu
smakt die schobbejak hem tegen de grond alsof hij ’t kake
been was waar Kain de eerste moord mee pleegde! Het
kan wel de hersenpan zijn van een staatsman, die nu door
deze ezel in de luren wordt gelegd, zo een die Onze Lieve
Heer zélf nog bij de neus zou nemen, of niet?
HORATIO

Het kan, heer.
HAMLET

Of van een hoveling, die kon zeggen: ‘Goedemorgen, ge
liefde prins. Hoe gaat het u, edele prins?’ Hij kan ook van
graaf zo-en-zo zijn, die het paard van hertog die-en-die
prees, omdat hij het graag ten geschenke wilde hebben; of
niet?
HORATIO

Ja, heer.
HAMLET

Juist, en nu is hij van Lady Worm; de kaken ontvleesd en
op zijn test geslagen met de schop van een doodgraver.
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Een mooie ommekeer; ik wou dat ik een manier wist om
er geinige van te zijn! Hebben deze botten niet te veel aan
onderhoud gekost om er nu mee te kegelen? De mijne doen
pijn als ik er aan denk.
ISTE DOODGRAVER

[zingt]
Een pikhouweel, een schop, een schop,
En een doodskleed van damast,
En dan een diepe kuil, o-hop,
Da’s voor zo’n gast gepast!
[hij gooit nog'een schedel op]
hamlet

Daar is er weer een. Waarom kan dat niet de schedel van
een advokaat zijn? Waar zijn nu zijn spitsvondigheden,
zijn haarkloverijen, zijn zaken, titels en streken? Waarom
laat hij zich door die ruwe klant met een smerige spa op
zijn kop slaan, en dreigt hij hem niet met vervolging we
gens letsel! Hm? Misschien is die kerel in zijn tijd een groot
opkoper van land geweest, met hypotheken, koopbrieven,
grondrenten, dubbele borgen en overdrachten. Hebben
zijn borgen hem niet meer van zijn aankopen gelaten dan
een lapje ter grootte van een paar kontrakten? De over
drachtsakten van al zijn landerijen kunnen nauwelijks in
deze kuil, en mag de eigenaar zélf dan niet wat méér ruim
te hebben? Hè?
HORATIO

Geen duimbreed meer, hoogheid.
HAMLET

Wordt perkament niet van schaapsvellen gemaakt?
HORATIO

Ja, heer, en ook van kalfsvellen.
HAMLET

Het zijn me de schapen en kalveren wel, die daar hun
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zekerheid in zoeken! Ik wil met die kerel praten. - Wiens
graf is dit, man?
ISTE DOODGRAVER

’t Mijne, heer.
[zingt]
En dan een diepe kuil, o-hop,
Da's voor zo’n gast gepast!
HAMLET

Ja, het moet wel van jou zijn, wantje ligt er in.
ISTE DOODGRAVER

U ligt er niet in, heer, dus is ’t niet van u; ik hg er ook niet
in, maar toch is ’t van mij.
HAMLET

In ieder geval lieg je er in als je zegt dat het van jou is,
want het is voor een dode, niet voor een levende, dus lieg je.
ISTE DOODGRAVER

’t Is een levende leugen, heer, ze wil weer van me weg,
naar u toe.
HAMLET

Voor welke man graafje het?
ISTE DOODGRAVER

Voor geen man, heer.
HAMLET

Voor welke vrouw dan?
ISTE DOODGRAVER

Voor geen vrouw ook niet.
HAMLET

Wie wordt er dan in begraven?
ISTE DOODGRAVER

Een gewezen vrouw, heer; maar, God hebbe haar ziel, ze
is dood.
HAMLET

Wat is die boef gevat! Als we niet op ons kompas letten,
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jaagt hij ons met zijn woordspelingen naar de kelder. Bij
God, Horatio, ’t is me de laatste driejaar opgevallen: onze
tijd loopt over van beschaving. De boer zit de hoveling zó
dicht op de hielen, dat hij zijn winterblaren stuktrapt.
- Hoe lang ben je al doodgraver?
ISTE DOODGRAVER

’k Ben er net mee begonnen 6p de dag dat onze vorige koning Hamlet Fortinbras versloeg.
HAMLET

Hoelang is dat geleden?
ISTE DOODGRAVER

Weet u dat niet? Iedere malloot weet ’t. ’t Was op dezelfde
dag dat de jonge Hamlet geboren werd, die nou getroubleerd is. Ze hebben ’m naar Engeland gestuurd.
HAMLET

O ja? En waarom hebben ze hem naar Engeland gestuurd?
ISTE DOODGRAVER

Omdat ie gek was natuurlijk. Hij mot daar z’n verstand
terugkrijgen, en krijgt ie ’t niet terug, dan komp ’t er daar
nog niet veel op an.
HAMLET

Waarom niet?
ISTE DOODGRAVER

Ze zullen” t daar niet merken; ze zijn daar net zo gek as hij.
HAMLET

Hoe is hij gek geworden?
ISTE DOODGRAVER

Op ’n hele rare manier, zeggen ze.
HAMLET

Hoezo ‘raar’?
ISTE DOODGRAVER

Ghristeneziele, doordat ie z’n verstand verloor.
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HAMLET

Op welke grond?
ISTE DOODGRAVER

Op deense grond, waar anders? Ik ben hier al dertig jaar
doodgraver, van kindsbeen af.
HAMLET

Hoe lang moet iemand in de grond liggen voor hij ver
gaan is?
ISTE DOODGRAVER

Nou, astie al niet verrot is vóór z’n dood - want we krijgen
tegeswoordig veel lijken van wellustelingen, die je met
moeite heel houdt asje ze d’r in legt - houdt ie ’t een jaar
of acht, negen, ’n Leerlooier houdt ’t negen jaar.
HAMLET

Waarom hij langer dan een ander?
ISTE DOODGRAVER

Nogal wiedes. Omdat z’n huid zó gelooid is door z’n be
roep, dat ie ’t water langer tegenhoudt. En water is ’n ge
meen ding voor zo’n verrekte dooie.-Hier heb u ’n schedel,
die drieëntwintig jaar in de grond heb gezeten.
HAMLET

Van wie was die?
ISTE DOODGRAVER

Van ’n verdomde gekke kerel. Van wie denkt u?
HAMLET

Ik zou ’t niet weten.
ISTE DOODGRAVER

Ik mag lijen dattie in de hel legt te bakken, de zotte schurk!
Hij heb es ’n hele fles rijnwijn over m’n harsens leeggego
ten. -Deze schedel, heer, was, heer, de schedel van Yorick,
de nar van de koning.
HAMLET

Deze?

ISTE DOODGRAVER

Deze ja.
hamlet

[neemt de schedel]
Ach, arme Yorick! Ik heb hem gekend, Horatio; hij was ’n
kerel met een onbegrensde humor, vol van de verrukke
lijkste fantasieën. Hij heeft me wel duizend keer op zijn
rug laten rijden, en nu gruwt mijn verbeelding ervan, het
doet me walgen. Hier zaten de lippen die ik, ik weet niet
hoe vaak, gekust heb. Waar zijn nu je snakerijen, je dolle
sprongen, je liedjes, je kostelijke invallen, die de hele tafel
deden brullen van het lachen? Niet één om te spotten met
je eigen grijns? Alles weggevreten? - Ga nu eens naar de
kamer van hare majesteit, en vertel haar, dat ’t niet helpt
al beschildert ze zich nóg zo dik; straks zal zij er zó uitzien.
Maak haar daar maar mee aan het lachen. - Mijn beste
Horatio, zeg me één ding.
HORATIO

En dat is, hoogheid?
HAMLET

Denk je dat Alexander er onder de grond ook zo uitzag?
HORATIO

Precies zo. N
HAMLET

En ook zo stonk? Bah!
[hij gooit de schedel weg]
HORATIO

Precies zo, heer.
HAMLET

Tot wat voor lage bestemmingen kan een mens terugval
len, Horatio! Waarom zou onze verbeelding het edele stof
van Alexander niet kunnen volgen, tot ze het aantreft in
een spongat?
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HORATIO

Het lijkt me al te spitsvondig, de dingen zo te beschouwen.
HAMLET

Waar achtig niet. Je kunt hem gemakkelijk genoeg tot zo
ver volgen, met de waarschijnlijkheid als leidsman. Bij
voorbeeld: Alexander stierf, Alexander werd begraven,
Alexander verging tot stof, stof is aarde, van aarde maken
we leem, en waarom zouden we met dat leem waarin hij
veranderd werd, niet een biervat kunnen stoppen?
Wie weet, heeft men met Caesar, dood, verteerd,
Ergens op aard een tochtgat dichtgesmeerd.
O, dat dit stof, waarvoor de wereld beefde,
Nu in een muur de wintervlagen keert!
Maar stil ’ns even, stil; daar komt de koning.
[Dragers op met het lijk van Ophelia; koning, koningin, Laertes, een
priester en enkele hovelingen]
De koningin, het hof. Wie volgen zij ?
En met zo weinig staatsie? Dat betekent,
dat deze dode zich in wanhoop heeft
beroofd van ’t leven. Maar hij was van aanzien.
Kom, wij verbergen ons en kijken toe.
[Hamlet en Horatio trekken zich terug]
LAERTES

Wat nu voor plechtigheid?
HAMLET

Dat is Laertes,
een nobele jongeman. Let op.
LAERTES
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En als ’t gezag zich hier niet had doen gelden,
zou zij nu rusten, tot de jongste dag,
. in ongewijde aarde, niet bedolven
onder gebed, maar onder gruis en scherven.
Hier krijgt zij nog haar maagdekrans, haar bloemen
en wordt zij onder klokgelui beaard.
laertes

Wordt er niets meer gedaan?
priester

Niets meer. Wij zouden
de dodendienst ontwijden als wij voor
haar zielerust het plechtig requiem zongen
als voor een vrome.
LAERTES

Leg haar dan in de aarde,
en mogen uit haar schoon en smetteloos lichaam
viooltjes spruiten! Luister, schriele paap:
mijn zuster is een engel voor Gods aanschijn
wanneer jij ligt te janken in de hel.
hamlet

Wat! De mooie Ophelia!
koningin

[bloemen strooiend]
Dit lieflijks voor de lieflijke. Vaarwel!
Ik hoopte datje Hamlets vrouw zou worden.
Ik had je bruidsbed willen tooien, niet
je graf, lief meisj e.
LAERTES

Wat nu voor plechtigheid?
PRIESTER

Haar uitvaartdienst
heeft plaatsgehad met zoveel plechtigheid
als ons was toegestaan. Men vindt haar dood verdacht.

IfgMÜfülj

O drievoudige smart,
tref honderdvoudig het vervloekte hoofd
van hem wiens euveldaad jouw prille geest
• verduisterd heeft! Nee, werp het graf niet dicht!
’k Wil haar nog éénmaal in mijn armen sluiten.

158

HAMLET|V

[hij springt in de kuil]
Hoop nu over de levende en dode
uw aarde op, tot er een berg ontstaat
die boven Pelion of de blauwe top
van de Olympus rijst.
HAMLET
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KONINGIN

O, mijn zoon, wat is het?
hamlet

Ik had Ophelia lief. De som der liefde
van veertigduizend broeders weegt niet tegen
de mijne op. - Wat wil je voor haar doen?
KONING

[komt naderbij]
Wie schreeuwt hier zo
onmannelijk zijn smart uit, wie bewerkt
met zijn gejammer dat de sterren stilstaan,
als luisteraars, verlamd van schrik? Hier ben ik,
Hamlet de Deen.
LAERTES

De duivel hale uw ziel!
[Hij springt uit de kuil. ZÜ vechten]
HAMLET

Geen fraai gebed.
Uw vingers van mijn keel. Ik mag dan niet
vermetel of heethoofdig zijn, toch leeft
er iets gevaarlijks in mij, waar u zich
beter voor hoeden kunt. Weg met die hand!
KONING

Laertes, hij is gek.
koningin

Om godswil, laat hem!
hamlet

Zeg me dan, voor de duivel, watje doen wilt!
Jezelf verscheuren, huilen, vechten, vasten?
Azijn drinken, een krokodil verzwelgen?
Ik doe het ook! Of kom je hier om te jammeren?
Spring je haar graf in om me uit te dagen?
Laatje met haar begraven, ik doe ’t ook,
en als je over bergen raaskalt, laat dan
miljoenen bunders op ons werpen, tot
die berg zijn schedel aan het zonvuur schroeit
en de Ossa tot een wrat maakt. Als jij snoeft,
blijf’k niet in grootspraak achter.
koningin

Ruk ze toch van elkander!
KONINGIN

Hamlet! Hamlet!
ALLEN

Heren!
HORATIO

Mijn goede prins, kom tot uzelf.
[Hovelingen scheiden hen]
HAMLET

Maar ik vecht dit met hem uit tot ik geen ooglid
meer kan bewegen.

\

Dit is waanzin;
zo’n aanval duurt maar korte tijd; daarna
laat hij, lankmoedig als een duif die op
haar gouden jongen zit, de vleugels hangen
en zwijgt.
HAMLET

Laertes, luister eens; waarom
behandelt u mij zo? Ben ik niet steeds
uw vriend geweest? Ach, ’t doet er ook niet toe.
Laat Hercules maar brallen wat hij wil,
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de kat miauwt, de hond houdt zich niet stil.
[Af]
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ons helpen kan als schrandere plannen falen,
en dit bewijst dat er een godheid is
die vorm verleent aan wat wij ruw ontwerpen.

KONING

Horatio, wees zo goed en let op hem.
[Horatio af]

HORATIO

Daar is geen twijfel aan.

KONING

HAMLET

[tegen Laertes]
Sterk je geduld met ons gesprek van gisteren;
wij zullen doorstoten, onmiddellijk.
- Mijn lieve Gertrude, laatje zoon bewaken! Dit graf ontvangt een duurzaam monument.
Het uur van rust komt nader; tot zolang
moet ons geduld ons handelen bepalen.
[Allen af]

TWEEDE TONEEL

Een zaal in het slot

Ik ging mijn kooi uit,
ik sloeg mijn mantel om en zocht in ’t donker
mijn weg, tot ik hen vond, kaapte hun pak
en keerde snel terug naar mijn verblijf,
waar ik driest - mijn angst vergat de goede vormen hun lastbrief openbrak. Wat ik ontdekte,
Horatio, was een vorstelijk boevenstuk:
een strikt bevel — doorspekt met tal van redenen
betreffende het heil van Denemarken
en dat van Engeland, oh! en met bewijzen
dat ik gevaarlijk als de duivel was! om mij, na lezing, zonder enig uitstel,
al was ’t maar voor het slijpen van de bijl,
om hals te brengen.
HORATIO

[Hamlet en Horatio op]

'

HAMLET

Genoeg hierover; nu het andere, vriend.
Herinner je je nog hoe ’t met mij stond?
HORATIO

Heer, ik herinner ’t mij!
HAMLET

Er woedde in mijn hart een soort van strijd,
die mij geen slaap liet. ’t Kwam mij voor of ik
in ketens lag, nog erger dan een muiter.
Maar spoedig - en geprezen zij die spoed! ontdekken wij dat onbezonnenheid

’t Is niet mogelijk!
hamlet

\

Hier heb je ’t, lees het bij gelegenheid.
Maar wil je horen wat ik verder deed?
horatio

Wat ik u verzoeken mag.
HAMLET

Gevangen in een net van schurkerijen, voor ’k een proloog kon maken was mijn hoofd
al met het spel begonnen - ging ik zitten
en schreef met fraaie hand een nieuwe lastbrief.
Ik hield het eens - als onze staatsbestuurders - '
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voor laag om fraai te schrijven, en deed moeite
het te verleren, maar mi kwam het mij
voortreffelijk van pas. En wil je weten
wat ik geschreven heb?
HORATIO

Natuurlijk, hoogheid.
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Hun dood bezwaart mij niet; want wordt hun val
niet door hun eigen inmenging veroorzaakt?
’t Is voor de lageren gevaarlijk toeven
tussen de felle degenspitsen van
twee machtige tegenstanders.
HORATIO

HAMLET

Wat een koning!

Een dringende bezwering van de koning:
als Engeland dan zijn trouwe leenman was,
als vriendschap wilde groeien als de palmboom,
als vrede met haar blonde arenkrans
blijvend hun bondgenootschap wilde sieren,
- en meer van zulke ‘alsen’ van gewicht moest men, na kennisneming van de brief,
de brengers, zonder verder overleg,
zonder ze tijd te geven om te biechten,
het hoofd afslaan.
!

HORATIO

Hoe hebt u dit verzegeld?
j
[

HAMLET

|
i

i
‘

Zelfs hierbij wees de hemel mij de weg.
’k Had in mijn beurs mijn vaders zegelring,
waarnaar het deense zegel is gemaakt.
Ik vouwde mijn geschrift zoals het eerste,
ik tekende, drukte er het zegel op
en legde ’t veilig terug. Geen sterveling
heeft iets van de verwisseling bemerkt.
De dag daarop was ’t zeegevecht; je weet al
hoe dat is afgelopen.
HORATIO'

Dus sterven Rosencrantz en Guildenstern.
;

|
I
i
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HAMLET

Maar, man, zij lokten zelf die opdracht uit!

HAMLET

En vind je ook niet dat ik nu het recht heb,
hem die mijn vader doodde en mijn moeder
onteerde, die mijn hoop op troonsbestijging
vernietigde en zo verraderlijk
mijn dood zocht - heb ik niet het volste recht
hem met deze arm te straffen? Is het niet
misdadig om te dulden dat die kanker
van ons bestaan nog verder woekeren kan?
HORATIO

Hij zal wel binnenkort uit Engeland horen
hoe men zijn opdracht daar heeft uitgevoerd...
HAMLET

Ja, binnenkort. Mij is de tussentijd;
en ’t leven van een mens duurt maar één tel.
Maar ’t spijtknij zeer, beste Horatio,
dat ik mij met Laertes zo vergat;
want in de spiegel van zijn ongeluk
zie ik het mijne. Ik wil mij graag met hem
verzoenen; maar dat brallerig vertoon
van smart in ’t openbaar maakte mij razend.
HORATIO

Stil; wie komt daar aan?
[Osric op]
OSRIQ

Uwe hoogheid is van harte welkom in Denemarken.

1
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HAMLET

Ik dank u nederig, mijnheer.
[terzijde tot Horatio]
Ken jij deze waterjuffer?
HORATIO

[ terzijde]
Nee, hoogheid.
HAMLET

[terzijde]
Des te beter voor je zieleheil, want wie hem kent leeft in
zonde. Hij heeft veel en vruchtbaar land. Als een ezel maar
veel ezels bezit, zal zijn ruif naast de tafel van de vorst
staan. Hij is een kraai, maar zoals ik zei, rijkelijk voorzien
van het slijk der aarde.
OSRIO

Geliefde prins, mocht het u gelegen komen, dan zou ik
gaarne een boodschap van zijne majesteit overbrengen.
HAMLET

Ik zal haar in ontvangst nemen, mijnheer, met al de aan
dacht die mijn geest beschikbaar heeft. Maar gebruik uw
muts op de juiste wijze. Zij hoort op ’t hoofd.
OSRIG

Ik dank uwe hoogheid, maar het is zeer warm.
HAMLET

Nee, op mijn woord, het is zeer koud, de wind is noord.
OSRIG

Uwe hoogheid heeft gelijk, het is vrij koud.
HAMLET

En toch vind ik het zeer drukkend en heet, of mijn gevoel
moet mij...
OSRIG

Buitengewoon, hoogheid, het is buitengewoon drukkend...
het lijkt wel... ik kan niet zeggen wat het is... - Hoogheid,
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zijne majesteit heeft mij verzocht u te laten weten, dat hij
een grote weddenschap op u afgesloten heeft. De zaak is
deze, hoogheid...
hamlet

Wat ik u bidden mag, denk eraan...
[Hamlet dwingt hem zijn muts weer op te zetten]
OSRIG

Als uwe hoogheid het mij toestaat,voor mijn eigen gemak.,.
Hoogheid, onlangs is Laertes hier aan het hof gekomen;
een volmaakte edelman, geloof mij; in het bezit van de
voortreffelijkste eigenschappen, alleraangenaamst in de
omgang en stralend van uiterlijk. Werkelijk - om het met
het juiste gevoel uit te drukken - een staalkaart van ridder
deugden; want u zult in hem alles verenigd vinden, wat
een edelman gaarne zou willen zien.
HAMLET

Mijnheer, u doet hem in uw beschrijving niet te kort, al
weetik, dat een volledige opsomming van zijn deugden de
rekenkunst van het geheugen zou doen duizelen; en dan
blijft het nog maar grof roeien, vergeleken bij zijn sierlijke
zeilkunst. Maar als ik hem in alle oprechtheid loven moet:
ik houd hem voor een man met een rijke geest en met een
innerlijke begaafdheid zo zeldzaam en kostbaar, dat men
naar waarheid van hem zeggen kan: alleen zijn spiegel is
zijn gelijke, en ieder die hem benaderen wil, zijn schaduw,
meer niet.
OSRIG

Uwe hoogheid beschrijft hem met onfeilbare juistheid.
HAMLET

Maar waar gaat het om, mijnheer? Waarom hullen -wij
deze edelman in onze zoveel ruigere woorden?
OSRIG

'Hoogheid?
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HORATIO

Is het niet mogelijk in verstaanbare taal met elkaar te spre
ken ! Het zal u zeker gelukken, mijnheer.
HAMLET

Wat beoogt u met het noemen van deze edelman?
OSRIG

Van Laertes?
HORATIO

[terzijde]
Zijn beurs is al leeg; hij heeft al zijn gouden woorden uit
gegeven!
HAMLET

Ja, mijnheer.
OSRIG

Ik weet, dat u niet onkundig bent...
HAMLET

Ik wou dat u het wist, mijnheer; al zou het, geloof ik, geen
aanbeveling voor mij zijn. Nu, mijnheer?
OSRIG

U bentnietonkundig van de voortreffelijkheid vanLaertes...
HAMLET

Ik durf daar niet van te getuigen, zonder mezelf in voortref
felijkheid met hem te vergelijken. Een ander goed kennen
houdt in dat men zichzelf kent.
OSRIG

Ik bedoel, wat de hantering van zijn wapen betreft, hoog
heid. Maar naar zijn reputatie te oordelen, is hij in dat op
zicht ongeëvenaard.
HAMLET

Wat is zijn wapen?
OSRIG

Degen en ponjaard.

| V.2 |HAMLET

167

HAMLET

, Dat zijn twee van zijn wapens. Maar verder?
'OSRIG

De koning, hoogheid, heeft met hem gewed om zes barbarijse paarden, waartegen hij, naar ik meen, zes franse de
gens en ponjaards geoffreerd heeft, met toebehoren, zoals
gordels, hangers, enzovoort. Drie van de tuigages zijn wer
kelijk een lust voor het oog, volkomen in overeenstemming
met de gevesten, uitermate sierlijke tuigages, zeer rijk be
werkt.
HAMLET

Wat noemt u ‘tuigages’?
HORATIO

[terzijde]
Ik wist wel, dat u nog kanttekeningen zou moeten slikken,
voor u met hem klaar was.
OSRIG

De tuigages, hoogheid, zijn de hangers.
hamlet

De uitdrukking zou beter bij de zaak passen, als we een
kanon aan onze zijde konden dragen. Tot zolang zou ik
het op hangers willen houden. Maar we gaan verder: zes
barbarijse paarden tegen zes franse degens met toebehoren,
en drie rijkbewerkte ‘tuigages’; dat is het franse bod tegen
het deense. En waartoe is dit alles ‘geoffreerd’, zoals u het
noemt?
OSRIG

De koning, hoogheid, heeft gewed, hoogheid,. dat Laertes
in een dozijn trekken tussen u en hem, u niet met drie tref
fers overtreffen zal. Laertes wensttwaalf in plaats van negen
trekken; en het zou onmiddellijk uitgemaakt kunnen wor
den, als uwe hoogheid zich wilde verwaardigen hierop te
antwoorden.

mm**
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En als mijn antwoord nu eens ‘nee’ is?
OSRIC

Ik bedoel, hoogheid, als uwe hoogheid partij wilde zijn in
dit duel.
HAMLET

Mijnheer, ik blijf hier in de zaal op en neer wandelen. Als
het zijne majesteit behaagt - ’t is nu tijd voor mijn dage
lijkse ontspanning - laat dan de degens brengen. Is de
edelman bereid en blijft de koning bij zijn voornemen, dan
zal ik voor hem winnen, als ik kan; zo niet, dan win ik
alleen mijn schande en het verschil in treffers.
OSRIG

Zal ik uw opvatting zo weergeven?
HAMLET

In deze zin, mijnheer, met zoveel tierelantijnen als uw
smaak nodig acht.
OSRIG

Ik beveel mij nederig bij uwe hoogheid aan.
HAMLET
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ervaren geesten te imponeren; maar blaas ertegen, bij wijze
van proef, en de schuimbellen spatten uiteen.
[Een edelman op]
edelman

Hoogheid, zijne majesteit heeft zich bij u laten aanbevelen
door de jonge Osric, die hem mededeelde dat u hem in
deze zaal verwacht. Hij zendt mij om u te vragen, of u nog
steeds genegen bent met Laertes de strijd aan te binden, of
dat u uitstel verlangt.
hamlet

Ik blijf bij mijn besluit, dat zich richt naar de wens van de
koning. Als het hèm gelegen komt, ben ik gereed, nu of
wanneer ook, aangenomen dat ik dan even vaardig ben
als thans.
edelman

De koning, de koningin en allen komen hierheen.
hamlet

In godsnaam.
edelman

De koningin verzoekt u, iets vriendelijks tegen Laertes te
zeggen voor u de strijd begint.

Geheel de uwe.
[Osricaf]
Hij doet er goed aan zichzelf aan te bevelen; niemand an
ders zou het voor hem doen.

Dat is een gqede raad van haar.
[Edelman af]

HORATIO

HORATIO

Die kievit is weggelopen met de eierschaal nog op zijn kop.
HAMLET

Hij maakte al komplimenten tegen zijn moeders borst voor
hij eraan ging zuigen. Op deze manier heeft hij - en een
heleboel anderen van dit slag, waarop onze wufte eeuw zo
verzot is — alleen de heersende modetoon meegepakt en,
door de omgang met soortgenoten, een opgeklopte verza
meling frasen, die hen in staat stelt de meest beproefde en
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hamlet

U zult deze weddenschap verliezen, heer.
HAMLET

Dat denk ik niet. Sinds zijn vertrek naar Frankrijk heb ik
mij voortdurend geoefend. Ik zal winnen, omdat ik voorgift heb. Maar je kimt je niet voorstellen, hoe ziek het mij
om ’t hart is. Ach, wat doet ’t er ook toe.
HORATIO

Maar, mijn waarde prins...
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HAMLET

Het is niets dan dwaasheid; het soort voorgevoel dat mis
schien een vrouw bang zou maken.
HORATIO

Als uw innerlijk zich ergens tegen verzet, gehoorzaam het
dan. Ik zal wel zorgen dat ze hier niet komen; ik zal zeg
gen dat u er geen lust toe hebt.
HAMLET

Geen sprake van, ik tart voortekens. Geen mus valt ter
aarde, of het is voorbeschikt. Als het mi moet zijn is het
niet in de toekomst, is het niet in de toekomst, dan is het
mi; is het niet mi, dan komt het nog. Bereid zijn is alles.
Geen mens kan van enig schepsel het doodsuur vóórspel
len; ik maak mij dus geen zorgen.
[Korting, koningin, Laertes, Osric en andere hovelingen op. Dienaren
dragen degens, ponjaards, schermhandschoenen enz.]
KONING

Kom, Hamlet, kom, neem deze hand van mij.
[Koning legt de hand van Laertes in die van Hamlet]
HAMLET

Wil mij vergeven, heer. Ik deed u onrecht,
maar toch, vergeef het mij, als edelman.
Ieder hier weet,
en ’t moet ook u ter ore zijn gekomen,
hoe ik geplaagd word door zwaarmoedigheid.
Wat mij uw inborst, uw gevoel van eer
en van betaamlijkheid zo grof deed kwetsen,
verklaar ik hierbij openlijk voor waanzin.
Was ’t Hamlet die Laertes krenkte? Nee.
Als Hamlet, losgeslagen van zichzelf
en dus zichzelf niet meer, Laertes krenkt,
dan doet niet Hamlet dit; Hamlet ontkent.
Wie doet het dan? Zijn waanzin. Is dit waar,
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dan werd ook Hamlet onrecht aangedaan.
Zijn waanzin is zijn vijand. Arme Hamlet!
Heer, laat uw edelmoedigheid mij dan,
na mijn ontkenning van boos opzet, hier,
voor dit gehoor, vrijspreken, en erkennen,
dat ik slechts mijn pijl over het huis heenschoot
en zo mijn broeder trof.
laertes

Ik ben voldaan
wat mijn gevoel betreft, al moest dit mij
het sterkst tot wraak aanzetten; maar mijn eer
verbiedt mij van verzoening te gewagen,
voor ouderen, die bekend staan om hun eer,
mij daartoe manen en verzekeren dat
mijn naam niet werd bevlekt. Maar tot zolang
houd ik de vriendschap die u biedt voor vriendschap,
en kom haar niet te na.
hamlet

Ik aanvaard dit gaarne
en wil, als broeder, eerlijk met u strijden. Geef ons de degens, kom!
laertes
\

v

Kom, een voor mij'.

HAMLET

Beschouw mij als uw achtergrond, Laertes.
Want tegen mijn onhandigheid zal uw
bekwaamheid, als een ster tegen de nachtlucht,
fel afsteken.
LAERTES

U steekt de draak met mij !
HAMLET

Ik zweer u, nee!
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[Zij vechten]

KONING

Geef hun de degens, Osric. - Beste Hamlet,
je kent de weddenschap?

HAMLET

Een!
LAERTES

HAMLET

Ik ken ze, sire;
uw hoogste inzet geldt de zwakste zijde.

Nee!
HAMLET

Beslissing?

KONING

Toch ben ik niet bang. Ik ken je kracht. Hij is
wat meer geoefend, daarom krijg jij voorgift,
LAERTES

Die is te zwaar. Laat mij een andere zien.
HAMLET

-

OSRIG

Een treffer, een zuivere treffer.
[Trompet, trom, salvo]
LAERTES

Dan opnieuw.

■

Deze bevalt mij. Zijn ze even lang?
OSRIG

Jazeker, hoogheid.

KONING

Wacht! Breng mij wijn! - Hamlet, die parel is
voor jou. Ik drink op je. - Geef hem de beker.
HAMLET

KONING

Zet nu de bekers wijn op deze tafel.
Als Hamlet in de eerste of tweede trek
toucheert, of in de derde weer gelijk komt,
zal het geschut van alle tinnen vuren;
dan drink ik op zijn overwicht en werp
een parel in de beker die meer waard is
dan ’t sieraad dat vier vroegere deense vorsten
gedragen hebben in hun kroon. — De bekers!
Laat de trompet het zeggen aan de trommel,
de trommel aan de kanonnier, ’t kanon aan
de hemel en de hemel aan de aarde:
‘De koning drinkt op Hamlet!’ - Kom, begin.
En u, scheidsrechters, houd hen goed in ’t oog.

Eerst deze trek nog. - Zet maar even neer.
Kom!
[ZÜ vechten]
Weer een treffer. Nu, wat zegje nu?
LAERTES

Ik geef het toe, ja.
KONING

v

Onze zoon gaat winnen.
KONINGIN

Hij is bezweet, heer, en kortademig.
Hier, Hamlet, neem mijn zakdoek, droog je voorhoofd.
Je moeder drinkt op je geluk, Hamlet.
HAMLET

Mevrouw, ik dank u.

HAMLET

KONING

Gereed?

Gertrude, nee, drink niet!

LAERTES

Gereed, hoogheid.
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[ZÜ vechten, en Hamlet verwondt Laertes. De koningin stort neer]

KONINGIN

Ik wil ’t graag, heer, staat u ’t mij toe.

OSRIC

Kijk! De koningin! Houd op!

KONING

[terzijde]
Het is de beker met vergif. Te laat.

HORATIO

HAMLET

OSRIG

Ik wacht nog wat met drinken. Aanstonds, moeder.
KONINGIN

Kom, laat me je gezicht afvegen.
Sire, nu tref ik hem!
KONING

Hoe voel je je, Laertes?
Als een houtsnip
in eigen strik gevangen, Osric. Ah!
Terecht wordt mijn verraad doodlijk gestraft.
hamlet

Ik denk van niet.
LAERTES

Wat heeft de koningin?
KONING

[terzijde]
En toch is het haast tegen mijn geweten.
HAMLET

Zij viel in onmacht
bij ’t zien van bloed.
koningin

Kom, voor de derde maal. U speelt maar wat.
Val aan, zo fel u kunt. Ik geloof waarachtig,
dat ’t u geen ernst is.
LAERTES

Nee, nee, de wijn, de wijn!,..
O lieve zoon... de wijn!... ik ben vergiftigd.
[Zij sterft]
hamlet

Denkt u dat? Komaan dan!
[Zij vechten]
OSRIG

Bij geen van twee een treffer.
LAERTES

Pas dan nu op!
[Laertes verwondt Hamlet. In de hitte van de strijd verwisselen zij van
degens]
KONING

Scheid hen! Zij zijn buiten zichzelf!
Nee, nog eens!

Zij bloeden allebei. — Hoe is het, heer?

laertes

LAERTES

HAMLET
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O laagheid! - Ho daar! Laat de deuren sluiten!
Verraad! Zo'ek waar het schuilt!
[Laertes valt]
LAERTES

’t Is hier, Hamlet. Hamlet, u bent verloren;
geen medicijn ter wereld kan u helpen;
geen half urn: leven hebt u meer; het wapen
van de verrader houdt ge in uw hand,
niet stomp gemaakt, vergiftigd. Mijn gemeenheid
komt op mijn eigen hoofd neer. Zie, hier lig ik, •
om nooit meer op te staan... uw moeder is...
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vergiftigd... ’k kan niet meer,., de lconing... schuldig.
HAMLET

De punt is ook vergiftigd?
Vergif, doe dan je werk!
[Hij doorsteekt de honing]
ALLEN

Verraad! Verraad!
KONING

O vrienden, helpt; ik ben alleen gewond.
HAMLET

Hier jij, vervloekte Deen, bloedschennige schurk!
Drink op die wijn!... ligt hier je parel in?
Volg dan mijn moeder.
[Koning sterft]
LAERTES

Zijn verdiende loon.
Hij heeft dat gif met eigen hand gemengd.
Laat ons elkaar vergiffenis schenken, Hamlet;
mijn en mijn vaders dood kome niet over
uw hoofd, noch die van u over het mijne.
[Hij sterft]
HAMLET

De hemel moge je er vrij van spreken!
Ik kom je na. — Horatio, ik ga dood. —
Adieu, rampzalige koningin! Gij allen,
die bleek en bevend toeziet, die niet meer
dan figuranten zijt in dit bedrijf,
had ik de tijd... - de barse wachter dood
geeft mij geen uitstel-... o, dan kon ik u zeggen...
Maar ’t moet zo zijn... Horatio, ik ga dood;
jij leeft, verklaar jfj mij en wat mij dreef
aan de onbevredigden.

JV.2|HAMLET

HORATIO

Verwacht dat nooit.
Meer dan een Deen ben ik een oud Romein.
Er is nog van die drank...
hamlet

Ben je een man,
dan geefje mij die beker... los... geef hier!
Mijn God, Horatio, wat een wonde naam
zal ik achterlaten, als dit niet ontvouwd wordt!
Als je'mij ooit in ’t hart gedragen hebt,
wijk dan nog niet naar elders uit, maar blijf
in deze barre wereld moeizaam ademen,
om mijn verhaal te doen...
[Marsmuziek in de verte, schoten]
Wat is dit krijgsrumoer?
OSRIG

De jonge Fortinbras keert zegevierend
uit Polen terug en groet, naar krijgsgebruik,
de engelse gezanten.
hamlet

O, ik sterf, Horatio!
Het felle gif kraait koning in mijn geest.
Ik zal het niteuws uit Engeland niet meer horen.
Maar ik voorspel nu, dat men Fortinbras
tot koning kiest. Hij heeft mijn stem... die sterft...;
vertel hem dat, met al het grote en kleine
dat mij heeft aangezet... de rest is... stilte. •
[Hij sterft]
HORATIO

Nu breekt een edel hart. Slaap zacht, mijn prins;
mogen de engelen u ter ruste zingen!
[Mars achter]
Wat moet dit tromgeroffel hier?

177

178

HAMLET|V.2|

[Fortinbras en de engelse gezanten op, met trommels, vaandels, gevolg]
FORTINBRAS

Waar is dat schouwspel?
HORATIO

Wat wenst u te zien?
Is ’t iets afschuwelijks? Zoek dan niet verder.
FORTINBRAS

Dit lijkental schreeuwt moord. - O trotse dood,
welk feest is in uw eeuwige cel ophanden,
dat ge zovele vorsten met één slag
zo bloedig hebt geveld?
ISTE GEZANT

De aanblik is
verschrikkelijk. En het nieuws uit Engeland komt
te laat. Doof is degeen die moest vernemen
dat zijn bevel ten uitvoer is gebracht,
want Rosencrantz en Guildenstern zijn dood.
Wie zal ons daarvoor danken?
HORATIO

Zijn mond niet,
al had hij nog de kracht om u te danken:
hij gaf nooit opdracht hen ter dood te brengen.
Maar nu gij uit de poolse krijg, en gij
uit Engeland, zo spoedig na dit bloedbad,
hier aangekomen zijt, wilt ge wel zorgen
dat deze doden worden opgebaard
op een verhevenheid, voor ieder zichtbaar.
En laat mij dan de wereld - nog onkundig melden hoe dit gebeurd is. U zult horen
van duistere daden, bloedig, onnatuurlijk,
straffen bij toeval, moorden zonder opzet,
van dood door sluwheid en geweld bewerkt,
en, aan het eind, mislukte plannen, die
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neerkwamen op het hoofd der samenzweerders.
Dit alles kan ik naar waarheid mededelen.
FORTINBRAS

Laat ons dit spoedig horen. Roep de adel
in raadszitting bijeen. Wat mij betreft,
met smart omhels ik mijn geluk. Ik heb
nog oude rechten op dit rijk, die ik,
nu ’t lot mij gunstig is, wil laten gelden.
HORATIO

Ook hieromtrent heb ik reden om te spreken,
en namens een wiens stem meer stemmen werft.
Maar laat ons dit onmiddellijk volbrengen,
hoe ons gemoed ook schrijnt, opdat niet méér
onheil ontspringt aan dwaling en verraad.
FORTINBRAS

Laat vier hoplieden Hamlet als een krijgsman
geleiden naar de baar. Was hij gekroond,
dan zou hij een groot koning zijn geworden.
Ik wens dat in zijn stoet de krijgsmuziek
en de omfloerste vaandels wijd en zijd
van hem getuigen zullen.
Neem nu de doden op! Want deze aanblik
hoort op hetslagveld thuis, hier past hij niet.
Ga! Laat de troepen vuren!
[Allen af. In de verte klinkt een salvo]
EINDE
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VERANTWOORDING

Voor mijn Hamlet-vertaling heb ik in hoofdzaak de tekst ge
volgd van de tweede quarto-editie van 1604. De coupures die
men op enkele plaatsen aantreft - o.a. in de clausen van
Hamlet: ‘Kijk naar die beeltenis.‘Ach, werp het slechtste
deel...’, ‘Dit heerschap dwingt mij...’ (3e bedrijf, 4e toneel),
en in het gesprek tussen Glaudius en Laertes (4e bedrijf, 4e
toneel) - komen overeen met die in de folio-editie van 1623,
waaraan ik ook een paar varianten heb ontleend.
De grondslag voor mijn tekst vormden de Hamlet-uitgaven
in The Arden Shakespeare en The New Shakespeare (Cambridge
University Press, 5e druk, 1954), deze laatste bezorgd door
John Dover Wilson, wiens emendaties ik hier en daar heb
overgenomen', mede aan de hand van zijn studies The Manu
script of Shakespeare1's Hamlet en What Happens in Hamlet. Maar
mijn voornaamste bron was toch de, vooral uit scènisch
oogpunt moeilijk te overtreffen inleiding tot Hamlet van
Harley Granville-Barker in zijn reeks Prefaces to Shakespeare.
Wat de varianten betreft: waar ik te kiezen had zonder op
doorslaggevende kommentaar te kunnen steunen, werd mijn
keuze bepaald door persoonlijke smaak. Verder heb ik van
de mogelijkheden tot verheldering die de context mij bood
een gepast gebruik gemaakt.
Voor de achtste clruk van mijn vertaling heb ik de tekst op
nieuw — en ditmaal ingrijpend - herzien.
Amsterdam, november 1968

bert voeten

In de negende druk (Bij reeks) zijn geen wijzigingen aange
bracht.
Amsterdam, februari 1974
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