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Rolverdeling:
Claudius

koning van Denemarken

Hamleto

zoon van de vorige koning
neef van de huidige koning

Gertruda

koningin van Denemarken, vrouw van Claudius
Moeder van Hamleto

Polonius

raadsheer van de koning

Laërtes

zoon van Polonius

Ophelia

dochter van Polonius

Horatio

vriend van Hamleto

Rosencrantz en
Guildenstern

vroegere medestudenten van Hamleto

Osric

een hoveling

Marcellus en
Bernardo

officieren van de wacht

De Geest

van Hamlet‟s vader

Een priester
Een edelman
Twee doodgravers
3 Toneelspelers
Een Edelman
2 Matrozen
Hofdames en bedienden
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EERSTE BEDRIJF

(plaats van handeling: Denemarken, het slot Elseneur)
Muziek:

INTOCHT DER GLADIATOREN (vol-langzaam-vol-langzaam)
BRUILOFTSMARS

(start

en stop)

Scène 1

(een staatsievertrek in het slot)

Claudius

Hamlet, onze waarde broer is nog maar pas dood. En het zou passen heel Denemarken in rouw te dompelen. Maar ons land is in oorlog met Noorwegen. Dus heeft ons hoofd het hart overwonnen en
heb ik, omwille van het landsbelang, onze koningin, mijn voormalige
schoonzus, gehuwd. Droef en vrolijk tegelijk. Met één oog lachend
op het kerkhof en het andere huilend naar het altaar. U allen heeft dit
goedgekeurd, dank voor uw goede raad.
Nu jij Laërtes, wat wilde je mij vragen?

Laërtes

Uw toestemming, heer, om terug te keren. Graag deed ik mijn plicht.
Ik was bij uw kroning. Nu verlang terug naar Frankrijk.

Claudius

Vindt je vader dat goed? Wat zegt Polonius?

Polonius

Hij weet van geen ophouden, Sire. Geeft U hem alstublieft zijn zin.

Claudius

Laërtes, doe dan maar wat je niet laten kunt.
En nú, Hamleto, mijn neef en nu ook mijn zoon … Waarom die wolken om je hoofd?

Hamleto

Nee hoor, ik sta juist te veel in de zon.

Gertruda

Lieve Hamlet, gooi die nachtkleur van je af. Kijk naar de koning als je
vriend en zoek niet de hele tijd je vader in het stof. Je weet, het is
normaal, wat leeft gaat dood.

Hamleto

Ja mevrouw, doodnormaal.

Gertruda

Precies, waarom doe je dan zo moeilijk.

Hamleto

Ik dóe niet moeilijk, ik héb het moeilijk!

Claudius

Het is mooi van je, Hamleto, dat je zo treurt om je vader. Maar jou
vader heeft ook zijn vader verloren en die weer zijn vader. Je mag
wel rouwen, maar niet te lang. Dat is onmannelijk, tegen de natuur
én tegen de hemel. Stop daar mee, zie mij als je vader. En dan nog
wat: wij willen niet dat je teruggaat naar de universiteit. Je plaats is
hier, naast de troon.
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Gertruda

Alsjeblieft, Hamleto, blijf bij ons. Ga niet naar Wittenberg

Hamleto

Als u dat wilt.

Claudius

Dat klinkt goed! Je blijft in Denemarken. Daar drink ik op. Kom we
gaan.

Muziek:

SOBRE LAS OLAS (start

en stop)

(allen af behalve Hamleto)
Hamleto

Oooo, kon mijn vlees maar smelten, kon ik hier maar oplossen. Of
had God zelfmoord maar niet verboden. Nog geen twee maanden
dood! Een zonnegod naast deze … clown. Hij hield zo van haar dat
hij niet toestond dat de wind te hard in haar gezicht blies. En haar
begeerte voor hem nam met de bevrediging alleen maar toe. En
toch, binnen een maand … zwakheid, uw naam is vrouw … droogde
zij haar krokodillentranen en trouwde met zijn broer … een broer die
net zoveel op hem lijkt als ik op Hercules … en dook met hem tussen
de incestueuze lakens.

Scène 2

(Horatio op met Marcellus en Bernardo)

Horatio

Gegroet, prins

Hamleto

Horatio, wat doe jij hier? Dag, mannen.

Mar.en Ber.

Dag, heer.

Horatio

Ik kwam voor de begrafenis van je vader.

Hamleto

Neeee, studievriend, jij kwam voor de bruiloft van mijn moeder.

Horatio

Ja, die was niet lang daarna.

Hamleto

Krenterigheid, Horatio! De vleespastei van de uitvaart stond koud op
het trouwbuffet. Ach, mijn vader, ik zie hem zo voor me.

Horatio

Waar?

Hamleto

In gedachten.

Horatio

O.

Hamleto

Hij was een groot man.

Horatio

Ik denk, dat ik hem gisteravond gezien heb.

Hamleto

Wie heb je gezien?

Horatio

De koning, uw vader.

Hamleto

De koning? Mijn vader?

Horatio

Ja, prins. Deze twee zijn mijn getuigen.
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Hamleto

In godsnaam, vertel!

Horatio

Twee nachten na elkaar hebben Marcellus en Bernardo, hier, een
geest gezien, die sprekend op uw vader leek. In zijn harnas kwam hij
drie keer rakelings voorbij. Met knieën zo slap als pudding, kwamen
ze het mij vertellen. En de nacht daarop heb ik met hen de wacht gehouden. En weer verscheen hij op precies dezelfde tijd. Hij leek op
uw vader als deze hand lijkt op deze.

Hamleto

Waar? Waar was dat?

Marcellus

Bij onze post op de kantelen, prins.

Hamleto

Heb je iets tegen hem gezegd?

Horatio

Ja, maar het zei niks terug. Even dacht ik dat het iets wou zeggen,
maar toen kraaide de ochtendhaan. En vluchtte het weg.

Hamleto

In harnas, zei je?

Bernardo

Ja, maar zijn vizier was open.

Hamleto

Keek hij boos?

Horatio

Meer verdrietig.

Hamleto

Hoe lang was hij daar

Horatio

O, zeker honderd tellen

Marc. Bern.

Langer, langer!

Hamleto

Staan jullie vanavond weer op wacht?

Marc. Bern.

Ja, prins

Hamleto

Ik houd vannacht de wacht met jullie. Misschien komt hij weer.

Horatio

O, vast en zeker.

Hamleto

Ik zal met hem praten. Ik zie jullie tussen elf en twaalf op de kantelen. En praat hier met niemand over.

Allen

Op ons erewoord! (af)

Hamleto

Mijn vaders geest, in harnas. Er is iets goed mis. Iets wat het daglicht
niet kan verdragen. Was het maar vast nacht.

Muziek:

PSYCHO (3 maal)
CIRCUS RENZ ( start

en

stop)

Scène 3

(Laërtes en Ophelia op)

Laërtes

Zo, ik ga aan boord. Als de wind gunstig is, laat je dan iets van je
horen?
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Ophelia

Twijfel je daaraan?

Laërtes

Oh, en wat Hamleto‟s avances aangaat, zie ze als een spel, een gril
van het bloed.

Ophelia

Meer niet?

Laërtes

Meer niet. Met ouder worden groeien niet alleen zijn spieren, zijn lust
groeit mee. Misschien houdt hij nu wel van je. Misschien is hij nu eerlijk en wil hij je oprecht. Maar hij heeft niks te willen. Een prins moet
doen wat goed is voor het land, hij gehoorzaamt de wens van staat
en volk.
Pas dus op Ophelia. Wees wijs, denk aan je eer, verlies je hart niet
en als hij aandringt, open niet de schat van je kuisheid. Pas op, want
zelfs het braafste meisje gaat over de tong.

Ophelia

Ik neem je goede raad ter harte. Maar broer, dan moet je zelf ook
niet als een geile losbol de bloemetjes buiten zetten en mij schijnheilig de les lezen.

Laërtes

Nee, natuurlijk niet. Ik moet gaan. Daar is vader.
(Polonius op)

Polonius

Nog hier, Laërtes? Aan boord, aan boord jij! De zeilen staan bol. Ze
wachten op je. En vergeet niet de volgende regels:
-

Wees vriendelijk maar nooit te amicaal.

-

Koester goede vrienden, maar verspil je energie niet aan niksnutten.

-

Maak geen ruzie, maar áls je ruzie maakt, zorg dan dat ze bang
voor je zijn.

-

Kleed je zo goed als je kan, maar nooit opzichtig. In Frankrijk zijn
ze daar heel gevoelig voor.

-

Leen geen geld ván of áán iemand, want met lenen verlies je
vaak geld én vriend.

-

Maar vooral: wees trouw aan jezelf, dan ben je ook trouw aan anderen.

Vaarwel. Neem deze raad mee met mijn zege.
Laërtes

Ja vader, tot ziens. Tot ziens Ophelia, denk aan wat ik gezegd heb.

Ophelia

Ik weet „t. Weet jij ‟t ook?
(Laërtes af)
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Polonius

Ophelia, wat heeft hij tegen je gezegd?

Muziek:

LA VIE EN ROSE (start en loopt door onder tekst)

Ophelia

Iets over Hamleto.

Polonius

Aha, heel goed. Wat is er tussen jullie? Zeg de waarheid.

Ophelia

Hij zegt dat hij verliefd op me is.

Polonius

Verliefd! Bah! Je praat als een puber. En geloof je dat?

Ophelia

Ik weet niet wat ik moet geloven.

Polonius

Weet je wat ik geloof? Ik geloof dat jij nog een baby bent. Je maakt
me te schande.

Ophelia

Vader, hij heeft mij op eerbare wijze zijn liefde verklaard.

Polonius

Eerbaar noem je dat? Ga toch … ga toch…

Ophelia

Hij heeft me zijn liefde bezworen, vader.

Polonius

Ach, liedjes van verlangen. Ik weet: als het bloed heet is, legt het hart
prachtige beloftes op de tong. Vanaf nu ben je minder scheutig met
je maagdelijke aanwezigheid. Denk er aan, Hamleto is jong en hij
kan zich veel meer veroorloven dan jij. “ … liefde bezworen …” Ik
verbied je vanaf nu ook maar één woord met prins Hamleto te spreken. Denk er aan. Kom mee.

Muziek:

IK STA OP WACHT

(start en stop)

Scène 4

(Hamleto, Horatio, Marcellus en Bernardo op)

Hamleto

Wat een snijdende wind.

Horatio

Het is venijnig koud.

Hamleto

Hoe laat is het

Marcellus

Het heeft al twaalf geslagen

Horatio

Echt? Ik heb niks gehoord. Dan is het bijna de tijd waarop de geest
verscheen.

Muziek:

ALAAF, ALAAF, ALAAF
Wat is dat?

Hamleto

De koning houdt vannacht een drinkgelag. Hij zuipt en danst de horlepiep. En bij elke slok Rijnwijn klinkt muziek.

Muziek:

ALAAF, ALAAF, ALAAF

Horatio

Is dat normaal.

Hamleto

Ja, de zuipschuit.
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(de geest op)
Muziek:

BAS “somber” plukken

Horatio

Kijk, prins, kijk het komt.

Hamleto

Engelen en alle heiligen sta ons bij. Bent u een goede geest of een

(start, loopt door onder tekst)

kwade? Heeft u goede bedoelingen of niet? Waarom verschijnt u zo?
Ik moet met u praten. Hamlet … vorst … vader … Deense koning …
antwoord mij. Waarom komt u hier? Wat wilt u van ons.
(de geest wenkt)
Bernardo

Hij wenkt.

Horatio

Alsof hij iets wil vertellen onder vier ogen.

Marcellus

Hij wil echt dat u met hem mee gaat.

Bernardo

Doe het niet.

Hamleto

Hoezo? Ik ben niet bang. Mijn leven is geen stuiver waard. Hier zegt
hij niets. Ik ga mee.

Horatio

En als hij u naar het water lokt of naar de rand van de klif, die iedereen tot wanhoop drijft.

Hamleto

Hij wenkt nog steeds. Laat me los vrienden. Weg! Ga voor, ik volg u.
(geest en Hamleto af)

Horatio

Zijn fantasie drijft hem tot wanhoop

Marcellus

We gaan achter hem aan.

Bernardo

Ben je gek?

Horatio

Ja, er achteraan.

Bernardo

Hoe loopt dit af?

Muziek;

ALAAF, ALAAF, ALAAF

Marcellus

Iets stinkt hier, in Denemarken.
(alle drie af, de geest en Hamleto op)

Hamleto

Waar gaat u heen? Spreek nu! Ik zet geen stap meer.

Geest

Luister

Hamleto

Ik luister.

Geest

Ik moet zo terug naar het zwavelvuur.

Hamleto

Helaas, arme geest.

Geest

Ik ben je vaders geest. Luister, als je ooit van je vader hield.

Hamleto

O, God!

Geest

Wreek zijn lage en onnatuurlijke dood.
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Hamleto

Moord!

Geest

Een moord lager dan laag, maar dan nog lager, en obsceen.

Hamleto

Vertel het snel, zodat ik mij kan spoeden naar mijn wraak.

Geest

De officiële lezing is, dat ik slapend in mijn boomgaard, door een
slang ben gebeten. Maar weet, goeie jongen, die slang draagt nu de
kroon.

Hamleto

Mijn oom! Ik wist „t.

Geest

Ja, dat overspelige en incestueuze beest won voor zijn lage lust mijn
schijnbaar zo deugdzame vrouw. Toen ik in mijn boomgaard mijn
middagdutje deed, sloop jouw oom naar mij toe en goot een flesje
giftig sap van bilzekruid in mijn oor. Dat leprabrengend extract
stroomde snel als kwik naar binnen tot het mijn bloed deed stollen
als zure melk. Zo werd ik in één keer beroofd van leven, kroon en
vrouw. Weggerukt nog vol van zonden. Geen biecht, geen sacrament, geen oliesel. Ik ben gedoemd om ‟s nachts te dwalen en overdag te vasten in de vlammen.
Als je karakter hebt, duldt dit niet. Laat het koninklijk bed van Denemarken geen nest zijn van ontucht en incest. Maar wat je ook doet,
spaar je moeder. Laat haar over aan de hemel en aan haar eigen
knagende geweten. Nu vlug vaarwel, het wordt licht. Adieu, adieu.
Vergeet mij niet. (af)

Muziek:

BAS “somber”plukken

Hamleto

Mijn hart,blijf zitten. En spieren zorg dat ik blijf staan. Jou vergeten.

(stop)

Nooit. Al moet ik al het andere wissen. O, slechte vrouw. En dan jij
vuile lachende schoft.
(Horatio, Marcellus en Bernardo roepend op)
Horatio

Heer, heer.

Marcellus

Prins Hamleto.

Bernardo

Hoe is het prins?

Horatio

Hebt u nieuws heer?

Marcellus

Vertel, vertel!

Hamleto

Ik denk dat het goed is als we elkaar de hand schudden en ieder ons
weegs gaan.

Horatio

Wat zegt u nou?
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Hamleto

Het spijt me, maar ik kan niets zeggen. Bedwing je nieuwsgierigheid
en beloof dat je nooit iets zegt over wat je vannacht gezien hebt.

Horatio

Prins, wij zullen zwijgen

Hamleto

Jullie moeten het zweren

Geest

Zweer het, zweer het.
(ze zweren)

Hor. Marc. Bern. We zweren het.
Hamleto

Er is meer tussen hemel en aarde, Horatio, dan waar je ooit van
droomde in jouw filosofie. En als ik ooit, binnenkort raar doe of de
pias uithang of doe of ik gek ben, laat dan nooit merken dat je ook
maar iets weet. De tijd is uit zijn voegen en ik moet hem, verdomme,
herstellen.
Kom we gaan.

Muziek:

JE T‟AIME, MOI NON PLUS ( start, loopt door onder tekst)

TWEEDE BEDRIJF

Scène 1

(Ophelia op gevolgd door Polonius)

Ophelia

Vader, o vader ik ben zo geschrokken

Polonius

Ophelia, wat is er?

Ophelia

Ik zat op mijn kamer te naaien, toen Hamleto kwam binnen stormen.
Blootshoofds, kleren open, afgezakte vieze kousen; zo bleek als z‟n
hemd; met knikkende knieën en een blik of hij zo uit de hel kwam, zó
droevig!

Polonius

Wat zei hij?

Ophelia

Hij pakte keihard mijn pols vast, ging toen op armslengte staan hield
zijn andere hand boven zijn ogen en keek zo intens naar mijn gezicht, alsof hij het wilde tekenen. Toen zuchtte hij zo jammerlijk en zo
diep alsof het zijn laatste adem was en liep weg terwijl hij maar naar
me bleef kijken.

Polonius

We moeten naar de koning. Dit is je reinste liefdesverdriet. Geen
hartstocht zo intens als liefde, ze kan ons tot wanhoopsdaden brengen. Heb je soms iets naars tegen hem gezegd?
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Ophelia

Nee, maar ik heb wel gedaan wat u zei. Zijn brieven terug gegeven
en hem de toegang ontzegd.

Polonius

Dat heeft hem gek gemaakt. Het spijt me, ik heb hem fout beoordeeld. Ik was bang dat hij een spelletje met je speelde, je kapot zou
maken. Stom, stom, stom! Op mijn leeftijd ben je net zo argwanend
als jonge mensen goedgelovig zijn. Kom, we gaan naar de koning.

Muziek:

INTOCHT DER GLADIATOREN,vol, zonder intro (start en stop)
(beiden af)

Scène 2

(Claudius, Gertruda, Rosencrantz en Guildenstern op met gevolg)

Claudius

Welkom, beste Rosencrantz en Guildenstern! We hebben jullie ontboden, omdat we jullie graag willen zien, maar ook omdat jullie iets
voor ons kunt doen. U weet vast al iets van Hamleto‟s verandering.
Wat het is, behalve de dood van zijn vader, waardoor hij niet meer
zichzelf is, is mij een raadsel. Jullie kennen hem van kinds af aan.
Blijf een tijdje hier. Houdt hem gezelschap en zoek uit wat hem kwelt.
Als we het weten kunnen we er iets aan doen.

Gertruda

Vrienden, hij heeft het vaak over jullie. Er zijn geen twee mensen
waarop hij meer gesteld is. Schenk ons uw aanwezigheid en schenk
ons hoop, dan zullen wij u belonen als het koningen betaamd.

Rosencrantz

Uwe Majesteiten, uw wens is ons bevel.

Guildenstern

En uw bevel wensen wij te gehoorzamen.

Claudius

Dank, Rosencrantz en Guildenstern.

Gertruda

Dank, Guildenstern en Rosencrantz. Ga alsjeblieft nu meteen naar
mijn zo verwarde zoon. Vooruit, iemand, breng deze heren bij Hamleto.
(Rosencrantz en Guildenstern af met iemand van het gevolg, Polonius op met Ophelia)

Polonius

Hoogheid, ik denk dat ik de ware oorzaak van de waanzin van Hamleto heb ontdekt.

Claudius

O, zeg op, dat zou ik graag willen horen. Hij zegt, lieve Gertruda, dat
hij heeft ontdekt wat de oorsprong is van de ziekte van je zoon.

Gertruda

Ik neem aan, dat dat nog steeds hetzelfde is: zijn vaders dood en
ons overhaaste huwelijk.
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Claudius

Spreek op, Polonius.

Polonius

Mijn vorst en mevrouw, om uit te leggen wat majesteit hoort te zijn,
wat plicht is, waarom dag dag is, nacht nacht en tijd tijd is, zou verspilling zijn van dag, nacht en tijd. Maar bondigheid is de ziel van de
geest en omhaal de ledematen en gebaren, dus houdt ik het kort: uw
edele zoon is gek.

Gertruda

Meer inhoud, minder franje.

Polonius

Gek is hij, dat is waar. Het is waar dat het jammer is en jammer dat
het waar is. Nee, weg met de franje. Hij is gewoon gek. Maar let nu
op: Ik heb een dochter, die in haar trouw en gehoorzaamheid mij dit
gaf. Oordeelt u zelf. (geeft brief aan Ophelia)

Ophelia

(leest) Aan het hemelse idool van mijn ziel, de allermooiste Ophe-

lia, deze regels. Om te dragen op haar prachtige blanke boezem:
Gertruda

Heeft Hamleto dat geschreven?

Polonius

Eén moment mevrouw.

Ophelia

Twijfel of de zon ooit heeft bewogen
Of sterren vuur zijn of toch koud
Of alle waarheid is gelogen
Twijfel nooit dat ik van je houd.
Voor immer de jouwe,
Hamleto

Claudius

En hoe heeft ze zijn liefde beantwoord?

Polonius

Waar ziet u mij voor aan?

Claudius

Voor een betrouwbaar en fatsoenlijk mens

Polonius

En dat wil ik ook zijn. Toen ik die hete liefde zijn vleugels zag uitslaan, toog ik meteen aan het werk. Ik zei: jongedame, dit kan niet!
Houdt je deur voor hem gesloten en stuur boodschappen en cadeaus
van hem terug. Dat heeft ze gedaan. En als gevolg daarvan verviel
hij tot somberheid, hij at niet meer, sliep niet meer, verzwakte, werd
licht in het hoofd en zo langzaam gek. Tot ons groot verdriet.

Claudius

Dat is het, denk je?

Gertruda

Het kan zijn, heel waarschijnlijk.

Claudius

En wat doen we nu?

Polonius

U weet, soms loopt hij hier uren te ijsberen.
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Gertruda

Ja, dat doet hij soms.

Polonius

Op zo‟n moment laat ik mijn dochter op hem los. U en ik kijken toe
van achter een wandtapijt. Houdt hij niet van haar en is hij niet daarom zijn verstand kwijt, dan wordt ik boer.

Claudius

We proberen het.

Muziek:

PETIT FLEUR

Scène 3

(Hamleto op, lezend in een boek)

Gertruda

Kijk, hoe zielig die arme jongen loopt te lezen.

Polonius

Weg, u beiden. Ik smeek u. Laat mij hem aanspreken, alstublieft.

(start, loopt door onder tekst)

(Claudius, Gertruda en gevolg af)
Muziek:

(stop)
Waarde prins Hamleto, hoe gaat het? Weet u wie ik ben?

Hamleto

Jazeker, jij bent de visboer.

Polonius

Nou, nee.

Hamleto

Maar toch wel zo eerlijk?

Polonius

Eerlijk?

Hamleto

Dat zijn er maar één op de tienduizend. Heb jij een dochter?

Polonius

Die heb ik, heer.

Hamleto

Laat haar niet in de zon lopen. Conceptie zit in een klein hoekje. Pas
op, vriend.

Polonius

(terzijde) Wat zeg je me daarvan? Nog steeds over mijn dochter,
toch dacht hij dat ik de visboer was. Hij is ver heen. Wat leest u
daar?

Hamleto

Woorden, woorden, woorden.

Polonius

Waar gaat het over?

Hamleto

Het gaat niet over.

Polonius

Wat u leest?

Hamleto

Gemene roddel, meneer. Deze schurk schrijft dat oude mannen grijze baarden hebben, een gerimpelde kop, waterige oogjes, weinig
humor en slappe billen. Allemaal waar, kijk naar jezelf. Maar dat
schrijf je toch niet op.

Polonius

(terzijde) Het is waanzin, maar er zit logica in. Moet u niet wat meer
in de schaduw, heer?
12
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Hamleto

In mijn graf?

Polonius

Daar is inderdaad schaduw. (terzijde)Behoorlijk gevat. Gezonde
mensen hebben daar soms meer moeite mee. Ik moet een ontmoeting met mijn dochter regelen. Ik neem afscheid van u, heer.

Hamleto

Jij neemt niets van mij. Vervelende ouwe gek.
(Rosencrantz en Guildenstern op)

Polonius

Jullie komen voor prins Hamleto? Daar.

Rosencrantz

Mijn vereerde prins.

Guildenstern

Mijn hoogst dierbare prins.

Hamleto

Mijn voortreffelijke goede vrienden, wat brengt jullie naar deze gevangenis?

Guildenstern

Gevangenis, heer?

Hamleto

Denemarken is een gevangenis.

Rosencrantz

Dat vinden wij niet, heer.

Hamleto

Nou voor jullie niet, dan. Voor mij is het een gevangenis.

Guildenstern

Het is hier te klein voor uw geest.

Hamleto

Logisch denken lukt hier niet. Zullen we naar het hof gaan?

Beiden

Wij volgen u, heer

Hamleto

O, nee. Ik wordt al genoeg achtervolgd. Maar nu als vrienden onder
elkaar: wat komen jullie doen op Elseneur?

Rosencrantz

U bezoeken, heer, niets anders.

Hamleto

Hebben ze jullie laten komen, of kwam je uit jezelf? Kom wees eerlijk. Spreek op.

Guildenstern

Wat moeten we zeggen, heer?

Hamleto

Het geeft niet. Ik weet dat de goede koning en de koningin jullie hebben laten komen.

Rosencrantz

Maar, waarom dan, heer?

Hamleto

Dat mogen jullie me vertellen. Kom vrienden, windt er geen doekjes
om. Hebben ze je laten komen of niet?

Rosencrantz

(tegen Guildenstern) Wat zeg jij?

Hamleto

(terzijde) Nee, dan weet ik genoeg. Als ze gaan zitten smoezen.

Beiden

Ze hebben ons laten komen.

Hamleto

Juist en laat mij je zeggen waarom, dan hoef je je zwijgplicht aan de
koning en koningin niet te breken. Ik ben sinds kort al mijn levenslust
13
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kwijt. Ik kom tot niets meer. De aarde komt mij voor als een kale rots.
En wat is de mens niet een prachtig werkstuk! Zo verstandig en zo
handig. Maar ook de mens kan me niet bekoren. Man noch vrouw.
Wat lach je? Geloof je me niet?
Rosencrantz

Jawel, heer, maar als u geen plezier meer schept in mensen, dan
zult u de toneelspelers ook wel niet willen zien. We haalden ze onderweg hiernaartoe in.

Hamleto

De toneelspelers?

R&G

Ja , heer.

Hamleto

Yes! Degene die de koning speelt is altijd welkom, de minnaar zal
niet voor niets zuchten, de clown zal de lachers op zijn hand hebben
en de minnares mag vrijuit spreken als ze niet over haar blanke
versvoetjes struikelt. Welke spelers zijn het?

Guildenstern

Dezelfden waar u altijd zo‟n plezier om had. Het gezelschap uit de
stad.

Rosencrantz

Daar komt Polonius

Hamleto

Denk erom vrienden, ik zie ze alleen vliegen bij noordnoordwest. Bij
zuidenwind blijven ze aan de grond.

Scène 4

(Polonius op)

Polonius

Prins, ik heb nieuws.

Hamleto

Bla di bla di bla …

Polonius

De toneelspelers zijn aangekomen.

Hamleto

Bla di bla di bla …

Polonius

De beste spelers ter wereld, voor zowel tragedie als komedie, historisch, pastoraal, pastoraal-komisch, historisch-pastoraal, tragihistorisch, tragi-komisch, tragi-komisch-histoprisch-pastoraal ….
eh… voor klassiek teksttoneel én voor improvisatie zijn er geen beteren.

Muziek:

THE BIRDS AND THE BEES (start, en stopt bij klap van Gijs)

Hamleto

Bla di bla di bla di bla …
(spelers op)

Speler 1 en 2

Hallo, halloooo!

14

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© RenÃ© RetÃ¨l
reneretel@gmail.com
www.mensenzoalswij.nl
gedownload op 9 december 2021

Hamleto

Welkom, vrienden. Welkom allemaal. Ik ben blij u in goede gezondheid te zien. Ah, oude vriend, je gezicht is afgezakt sinds de laatste
keer. En kijk, mijn allerliefste jongedame, uwedele is dichter bij de
hemel gekomen sinds de vorige keer. Loopt u op stelten? Als je stem
maar niet is gebarsten. Kom, geef eens een voorproefje.

Eerste speler

Wat voor voorproefje

Hamleto

Dat stuk van Hecuba, in Troje als zij ziet hoe Pyrrhus haar man
Priamus in stukken hakt.

Muziek:
Eerste speler

ST JAMES INFIRMARY (start, loopt door onder tekst)
…. Wie toen, oh wee, de schaars geklede koningin had gezien …

Hamleto

De schaars geklede koningin.

Polonius

Die is goed.

Eerste speler

Blootsvoets rondrennend, door de vlammen
Met stromende tranen, een lap om haar hoofd
Waar eerst de kroon had gestaan.
Terwijl zij zag hoe Pyrrhus gruwelijk spottend
Het lichaam van haar man in stukken hakte
Die zou bij haar schrille kreet in woede zijn ontstoken
En de goden tot tranen toe hebben bewogen …

Polonius

Kijk hij heeft zelf tranen in zijn ogen. Stop alsjeblieft.(ook naar orkest)

Muziek:

(stop)

Hamleto

Goed, binnenkort mag je de rest voordragen. Waarde heer, wilt u er
voor zorgen dat de spelers goed onderdak krijgen.

Polonius

Kom, heren. (Polonius en spelers 2 en 3 gaan af)

Hamleto

(tegen Rosencrantz en Guildenstern) Vrienden tot vanavond.

R&G

Mijn waarde prins (af)

Hamleto

(Hamleto houd de eerste speler tegen)Luister eens oude vriend,
kunnen jullie “De moord op Gonzago” spelen.

Eerste speler

Ja, heer

Hamleto

Dan doen we die vanavond. Zou je eventueel een stukje van een
regel of twaalf dertien kunnen inlassen, dat ik zal schrijven.

Eerste speler

Ja, heer.

Hamleto

Mooi. (speler af) Nu ben ik alleen.
O, wat een zak, wat een lompe boer ben ik!
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Deze speler hier, kan zijn ziel door een verzinsel een denkbeeldige
hartstocht zo dwingen dat zijn gezicht verbleekt, zijn ogen vol met
tranen staan en zijn blik vol wanhoop. En allemaal om niets. Om Hecuba! Wie of wat is Hecuba voor hem?
Als hij mijn motief had, mijn rede tot hartstocht, dan zou het toneel
overstromen van tranen.
Maar ik? Ik kan niets zeggen. Ik, de zoon van een vermoorde vader,
sta met mijn mond vol tanden.
Maar ik heb wel eens gehoord dat een toneelstuk als het goed gespeeld wordt, mensen met een kwaad geweten zo aangrijpt, dat ze
meteen alles opbiechten. Ik laat de spelers iets spelen dat lijkt op de
moord op mijn vader. Mijn oom zit in het publiek en ik let op zijn gezicht. Als hij schrikt weet ik genoeg. Ik moet bewijs hebben. Misschien speelt de duivel wel een spelletje met me. Met het stuk zet ik
het geweten van Claudius onder druk. (af)
Muziek:

RADETSKI MARS (start

en stop)

DERDE BEDRIJF

Scène 1

(Claudius, Gertruda, Polonius, Ophelia, Rosencrantz en Guildenstern
op)

Claudius

Hebben jullie hem niet kunnen ontfutselen, waarom hij zo raar doet?

Rosencrantz

Hij geeft zelf toe dat hij in de war is, maar zegt niet waarom.

Guildenstern

Hij laat zich niet uithoren.

Gertruda

Was hij wel in voor enige afleiding?

Rosencrantz

Mevrouw, toevallig kwamen we onderweg toneelspelers tegen. Toen
we hem dat zeiden, werd hij vrolijk. Ze zijn nu al hier aan het hof en
hij laat ze vanavond al iets spelen.

Polonius

Ja, dat is waar en ik moest vragen of u het stuk wilt bijwonen.

Claudius

Met alle plezier, dit doet mij deugd.

Gertruda

Gaat u vooral zo door heren. Dank.
(Rosencrantz en Guildenstern af)
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Claudius

Ga jij ook maar, lieve Gertruda. Hamleto komt zo hier en wij confronteren hem dan “toevallig” met Ophelia. Haar vader en ik stellen ons
verdekt op en kijken of zijn pijn inderdaad komt van liefdesverdriet.

Gertruda

Goed ik trek me terug. Ophelia, ik hoop echt dat jouw schoonheid de
oorzaak is van zijn gekte, zodat jouw deugden hem weer kunnen beter maken.

Ophelia

Ik hoop het ook mevrouw.
(Gertruda af)

Polonius

Ophelia, lees dit, dan snapt hij waarom je alleen bent. Kom, hoogheid, ik hoor hem al. Wij verbergen ons.

Muziek:

QUE SERA, SERA (start loopt door onder tekst)

CLOWNS:

(komen op uit de zaal) To be or not to be, Sein oder nicht sein, Te
zijn of niet te zijn. Leven of laten leven. Enz enz

Muziek:

(stopt)

Scène 2

(Hamleto op)

Hamleto

Zijn of niet zijn, dat is de vraag.
Leven of niet leven.
Is het nobeler om geestelijk te lijden aan de kogels en pijlen van ons
wrede lot óf de wapens op te pakken tegen deze overmacht aan
kwellingen. En zo te sterven, slapen. Maar wat ga je dromen in die
slaap des doods. Dat houdt je tegen. De angst voor iets ná de dood:
dat onontdekte land, waarvan geen reiziger ooit terugkeert, houdt
ons tegen. We dulden liever de pijn die we kennen, dan te vluchten
naar één die je niet kent. En zo maakt denken lafaards van ons allemaal. Maar stil nu! De mooie Ophelia.

Muziek:

PLAISIR D‟AMOUR

(start, loopt door onder tekst)

Schoonheid, bid ook voor mij.
Ophelia

Prins, hoe gaat het met u?

Hamleto

Dank je, goed.

Ophelia

Mijn prins, ik heb nog geschenken van u, die ik u allang wilde teruggeven.

Hamleto

Ik heb je nooit iets gegeven.
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Ophelia

U weet wel beter. U gaf ze met zoete woorden, maar die geur is nu
vervlogen. Alstublieft.

Hamleto

Ben jij kuis?

Ophelia

Prins!?

Hamleto

Ben je mooi?

Ophelia

Wat bedoelt u, prins?

Hamleto

Als je kuis en mooi bent, kun je die twee maar beter uit elkaar houden.

Ophelia

Maar, prins, kuisheid en schoonheid is toch een goede combinatie?

Hamleto

Oh ja? Schoonheid zal kuisheid eerder in een snol veranderen, dan
dat kuisheid de schoonheid kuis maakt. Eens was dat een paradox,
maar nu is het waar. Ik heb van je gehouden.

Ophelia

Ja, dat heeft u me doen geloven.

Hamleto

Je moet me niet geloven. Mijn familie deugt niet. Ik hou niet van je.

Ophelia

Dan ben ik bedrogen

Hamleto

Ga in een klooster. Wou je soms zondaars fokken? Mijn moeder had
me beter niet kunnen baren. Geloof niemand. Ga het klooster in!

Ophelia

Mijn god, sta hem bij.

Hamleto

En als je trouwt, trouw dan met een idioot, want een verstandige man
weet dat je ooit vreemd zal gaan. Hup, naar het klooster met jou! Bye
bye !

Ophelia

O god, maak hem beter.

Hamleto

Ik weet hoe jullie je opverven. Je hebt een gezicht maar je kliedert er
nog eentje bij. Jullie wiegelen en trippelen, jullie lispelen en gebruiken verkleinwoordjes en verpakken je geilheid als naïviteit. Ga weg,
ik ben er gek van geworden. Weg met het huwelijk! Naar het klooster. Go, go! (af)

Muziek:

(stopt)

Ophelia

O, wat een nobele geest gaat hier kapot. De ogen, de tong, het
zwaard van een geleerde, een hoveling en een soldaat. De hoop van
onze natie, naar wie iedereen op keek, totaal kapot. En ik, ongelukkigste van alle vrouwen, die zijn geloftes opzoog als honing, zie nu
dat prachtige verstand, die jeugd in volle bloei, breken door waanzin.
Ik kan het niet aanzien!
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( Claudius en Polonius op)
Claudius

Liefde? En waanzin is het ook niet. Hij zit op iets te broeden. En ik
ben bang dat wat er uit dat ei komt gevaarlijk is. Daarom heb ik hier
en nu besloten: hij moet onmiddellijk naar Engeland, dan kan hij daar
achterstallige belasting innen.

Polonius

Ik blijf er bij dat het liefdesverdriet is. Wat is er, Ophelia? Nee, je
hoeft niets te zeggen, wij hebben alles gehoord. Majesteit, doe wat u
wilt, maar laat na het stuk eerst zijn moeder met hem praten en op
de man af vragen wat hem kwelt. Ik zal dat gesprek afluisteren. Komt
ze er niet achter, naar Engeland met hem. Of sluit hem op, wat u wilt.

Claudius

Dat zal ik. Met gekte bij hooggeplaatsten moeten we oppassen. (allen af)

Muziek:

ROFFEL

Scène 3

(Hamleto op met drie spelers)
(spelers 2 en 3 zwaaien en roepen HALLO. HALLO)

Hamleto

Doe me een lol en zeg die woorden zoals ik ze je heb voorgezegd,
luchtig langs je neus weg. Als je gaat declameren, kan ik ze net zo
goed door de stadsomroeper laten uitschreeuwen. En maai niet te
veel met je armen, houdt het beheerst, met grofheid bereik je niks. O,
het gaat me door merg en been als ik zo‟n bepruikte aap een hartstochtelijke monoloog aan stukken hoor schreeuwen, enkel voor de
oren van het schellinkje, waar toch alleen kluchten aan besteed zijn.
Laat dat alsjeblieft.

Eerste speler

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

Hamleto

Schaf het dan helemaal af en laat de clowns zich vooral aan hun
tekst houden en niet lachen om het publiek mee te krijgen.

Eerste speler

Ik zal het ze zeggen, prins.

Hamleto

Ga, maak je gereed.
(spelers af, Polonius, Rosencrantz en Guildenstern op)
En heer, komt de koning kijken?

Polonius

En de koningin ook, nu meteen.

Hamleto

Zeg dan tegen de spelers, dat ze zich haasten. (Polonius af) En willen jullie twee hem helpen met haast maken.
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R&G

Graag, prins. (Rosencrantz en Guildenstern af)

Hamleto

Hé daar, Horatio!
(Horatio op)

Horatio

Ja mijn waarde prins, hier ben ik.

Hamleto

Horatio, jij bent de eerlijkste mens, die ik ooit ontmoet heb.

Horatio

Maar mijn best prins.

Hamleto

Nee, ik vlei je niet. Zo lang ik je ken, van kinds af aan, heb ik je gemogen. Maar genoeg daarover. Straks wordt er voor de koning een
stuk gespeeld. Eén scène lijkt op wat ik je verteld heb over de dood
van mijn vader. Nu vraag ik je om tijdens die scène héél goed op
mijn oom te letten. Als zijn verborgen schuld zich niet laat zien, dan
hebben wij een kwade geest gezien en komt mijn fantasie uit de hel.
Ik doe hetzelfde en na afloop geven we allebei ons oordeel.

Horatio

Goed, prins. Mij zal niets ontgaan.

Muziek:

BLAUWE DONAU

Scène 4

(Claudius, Gertruda, Polonius, Ophelia, Rosencrantz en Guilden-

(start en stop)

stern, plus gevolg op)
Claudius

Hoe gaat ‟t met mijn neef Hamleto

Hamleto

Prima. Ik doe als de kameleon, ik leef van de lucht, die zit propvol
beloften. Daar wordt je niet dik van.

Claudius

Zo‟n antwoord, daar kan ik niks mee.

Hamleto

Nee, ik ook niet. (tegen Polonius) Had u op de universiteit ook geen
toneel gespeeld?

Polonius

Jazeker en men vond mij niet slecht.

Hamleto

Wat heeft u gespeeld?

Polonius

Julius Caesar. Ik werd op het Capitool door Brutus vermoord.

Hamleto

Wat een bruut en wat een kapitale blunder! Zijn de spelers klaar.

Rosencrantz

Ja prins, ze wachten op uw teken.

Gertruda

Kom toch hier, lieve Hamleto, kom bij me zitten.

Hamleto

Nee, lieve moeder, dit metaal trekt mij meer aan

Polonius

(tegen Claudius) Aha, hoort u het?

Hamleto

Jonkvrouw, zal ik in uw schoot gaan liggen?

Ophelia

Oh nee, mijn prins!
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Hamleto

Ik bedoel, mijn hoofd óp uw schoot.

Ophelia

Goed dan, mijn prins.

Hamleto

Heerlijk, met mijn hoofd tussen de benen van een meisje.

Ophelia

U bent vrolijk, mijn prins.

Hamleto

Wie, ik? Kijk liever hoe vrolijk mijn moeder is. En mijn vader is nog
geen twee uur dood.

Ophelia

Nee prins, twee maal twee maanden.

Hamleto

Zo lang al?

Muziek:

LES VIEUX AMANTS

(start , loopt door onder tekst)

( toneelkoning en toneelkoningin komen op, zij omhelzen elkaar)
T Koning

Niet lang meer, lieve, blijf ik aan uw zijde
Ik voel mijn zwakke krachten reeds verglijden
U blijft op deze mooi wereld hier
Geëerd, bemind – en vindt in een kwartier
Misschien een nieuwe man, die ..

T Koningin

Stop die zin
Ik pleeg verraad als ik opnieuw bemin
Een tweede echtgenoot brengt onheil voort
Het is of je je eerste hebt vermoord

T Koning

Ik denk wel dat je meent wat je nu zegt
Maar dure eden worden vaak geslecht
Al denk je nu: geen tweede echtgenoot
Die eed gaat samen met de eerste dood

T Koningin

Achtervolg mij eeuwige hitte en eeuwige kou
Als ik als weduwe weer trouwen zou.

Hamleto

Als ze die belofte nu nog breekt!

T Koning

Ik ben nu moe en wil wat rusten

T Koningin

Ik blijf je trouw mijn lieve, welterusten
(toneelkoningin af, toneelkoning slaapt)

Muziek:

(stopt)

Hamleto

Moeder, wat vind je van het stuk?

Gertruda

Die koningin belooft wel veel.

Hamleto

O, maar ze houdt haar woord, hoor.

Claudius

Weet jij hoe dit afloopt? Hoe heet dit stuk?
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Hamleto

“De moord op Gonzago” Een lage daad. Maar wij hebben een zuiver
geweten, toch? Ons raakt het niet.

Muziek:

JAWS

(start, loopt door onder tekst)

(Lucianus op)
Dat is Lucianus, een neef van de koning. Kom moordenaar, begin,
genoeg met die bekkentrekkerij, begin.
Lucianus

Zwart plan, handen gereed, gif klaar, tijd goed
Alles zit mee, geen mens die dit vermoedt
Toon nu de toverkracht, die in je zit
En dood het leven dat hier nu zo vredig pit
(druppelt het gif in het oor van de slapende koning)

Hamleto

Kijk, hij vergiftigt Gonzago in zijn tuin. Zo meteen zie je hoe hij zijn
vrouw verovert.
(Claudius staat op)

Muziek:

(stopt)

Ophelia

De koning staat op.

Hamleto

Wat, nu al aangeschoten wild?

Gertruda

Wat is er met je?

Polonius

Staakt het stuk.

Claudius

Geef me licht. Opzij!

Muziek:

OPZIJ, OPZIJ, OPZIJ

Polonius

Licht, licht, licht!

Allen

Opzij, maak licht, wat is er gebeurd

( start, loopt door onder tekst)

(allen af, behalve Hamleto en Horatio)
Muziek:

(stopt)

Scène 5

(Hamleto en Horatio)

Hamleto

(declameert) Gij weet toch ook, o goede herder mijn,
Dit rijk was Jupiters privédomein.
Maar nu, zien wij met afschuw en chagrijn,
Heerst hier een geil en stinkend wratten-varken.

Horatio

U had kunnen rijmen.

Hamleto

O, mijn beste Horatio, de geest had gelijk, ik weet het zeker. Zag je
hoe hij keek?
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Horatio

Nou en of.

Hamleto

Die scène met het gif?

Horatio

Ik heb het heel goed gezien.
(Rosencrantz en Guildenstern op)

Guildenstern

Beste prins, kan ik u even spreken?

Hamleto

Ja, hoe gaat het met de koning?

Guildenstern

Hij heeft zich teruggetrokken, helemaal overstuur.

Hamleto

Van de drank?

Rosencrantz

Prins, ooit waren wij vrienden.

Hamleto

Dat zijn we, nog.

Rosencrantz

Zeg mij dan, wat de reden is van uw boosheid.
(Hamleto pakt een fluit)

Hamleto

Wil jij ‟s op deze fluit spelen?

Rosencrantz

Dat kan ik niet.

Hamleto

Kom op.

Rosencrantz

Nee echt, ik kan het niet.

Hamleto

Ik smeek het je.

Rosencrantz

Maar prins ik weet niet eens hoe ik hem moet vasthouden.

Hamleto

Kijk eens aan. En mij wil je wél bespelen? Mij wil je al mijn geheimen
ontfutselen; al mijn registers van de hoogste tot de laagste wil je uithoren? Verdomd denk je dat ik gemakkelijker te bespelen ben dan
een fluit?
(Polonius op)

Polonius

Prins, de koningin wenst u te spreken, nu onmiddellijk.

Hamleto

Zie je die wolk daar, die op een kameel lijkt?

Polonius

Inderdaad ja, net een kameel

Hamleto

Ik vind hem eigenlijk toch meer op een wezel lijken.

Polonius

Ja, hij heeft de rug van een wezel.

Hamleto

Of op een walvis.

Polonius

Ja, precies een walvis.

Hamleto

Ik ga dadelijk naar mijn moeder. (tot Horatio) Kom, we gaan. Ik kom
dadelijk (af met Horatio)

Polonius

Ik zal het zeggen. (af)
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Scène 6

(Claudius op)

Claudius

Ik mag hem niet, ik mag hem niet, ik mag hem niet. En het is gevaarlijk zoals zijn gekte om hem heen woedt. Hij vormt een te groot risico
voor de staat. Ik schrijf voor jullie onmiddellijk een lastbrief. Hij gaat
met jullie mee naar Engeland.

Guildenstern

Wij maken ons onmiddellijk gereed.

Rosencrantz

Het is onze heilige plicht de staat te beschermen.

Claudius

Maak voort nu. Dit gevaar moet bedwongen.

Guildenstern

Wij haasten ons.
(Rosencrantz en Guildenstern af, Polonius op)

Polonius

Sire, hij gaat nu naar zijn moeder toe. Ik zal het gesprek afluisteren.
Dat was een goed idee van u. Ik breng u verslag uit. (af)

Claudius

Mijn misdaad stinkt, het walmt tot in de hemel. Er rust de eerste, de
aller-oudste vloek op: broedermoord. Maar bidden kan ik niet. Wat
voor gebed kan mij nu helpen? „Vergeef me mijn afschuwelijke
moord?‟ Kan niet, want ik bezit nog alles wat mij tot de moord heeft
aangezet: mijn kroon, mijn ambitie en mijn koningin. Bestaat genade
met behoud van buit. In deze wereld wel. Het recht is met geld te
koop. Maar daarboven wordt niet gesjoemeld.
En berouw? Maar als ik het niet voel? O, dit is hopeloos! Buig, koppige knieën, buig! Hart van staal, wordt zacht!
(Claudius knielt, Hamleto op)

Hamleto

Nu kan ik het mooi doen, nu hij bidt. Nu doe ik het. (trekt zijn zwaard)

Muziek:

BAS , strijkt spannend naar climax

(start en stop)

Maar zo gaat hij naar de hemel. Is dat wraak? Deze schurk doodde
mijn vader met zijn buik vol eten en nog vol van zonden en dan stuur
ik hem als wraak regelrecht de hemel in. Nee, zwaard, wacht op een
gruwelijker moment: als hij zijn roes uitslaapt of woedend is of in zijn
incestueuze bed, terwijl hij speelt of vloekt. Als zijn ziel zo zwart is als
de hel. Ik moet naar mijn moeder. (af)
Claudius

Mijn woorden vliegen naar boven, maar mijn gedachten blijven beneden. Woorden zonder gedachten komen nooit aan in de hemel.
(af)

Muziek:

MAMMA (start, loopt door onder tekst)
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Scène 7

(Gertruda en Polonius op)

Polonius

Hij komt er aan. Lees hem maar flink de les. Zeg dat zijn streken te
ver gaan en dat u hem tot nu toe nog heeft beschermd, maar dat u
nu ..

Gertruda

Wees maar gerust.

Polonius

Spreek klare taal, wat ik u verzoeken mag en …

Gertruda

Vlug weg, ik hoor hem.

Polonius

Ik verberg mij hier.
(Polonius verbergt zich achter het wandtapijt, Hamleto op)

Muziek:

(stopt)

Hamleto

Zo, moeder, wat is er aan de hand.

Gertruda

Hamleto, je hebt je vader diep gekrenkt.

Hamleto

Moeder, u hebt mijn vader diep gekrenkt.

Gertruda

Kom, kom, je antwoord met een loze tong

Hamleto

Ga, ga, u vraagt met een boze tong.

Gertruda

Weet je niet meer wie ik ben?

Hamleto

Jawel, u bent de koningin, de vrouw van uw zwager en u bent, helaas, mijn moeder.

Gertruda

Goed, dan moeten anderen je maar tot rede brengen.

Hamleto

Nee, kom ga zitten en verroer je niet. U mag pas gaan, wanneer ik u
in de spiegel uw aller-diepste zelf heb laten zien.

Gertruda

Wat doe je? Ga je me vermoorden? Help! Help!

Polonius

(achter tapijt) Help! Help!

Hamleto

Wat is dat? ‟n Rat! Een gluiperige rat!

Muziek:

PSYCHO 4x

(start en stop)

Sterf! Dood! Dood!
(doorboort met zijn zwaard het wandtapijt)
Polonius

O, ik … word vermoord.

Gertruda

Wat heb je gedaan?

Hamleto

Ik weet het niet. Is het de koning?
(tilt het tapijt op en ziet Polonius) Stomme bemoeizieke oude man. Ik
had je hoger ingeschat. Zo gaat het met uitslovers. Tot ziens.

Gertruda

Waarom praat je zo tegen mij? Wat heb ik gedaan?
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Hamleto

Gedaan? Iets waardoor fatsoen verbleekt, de deugd hypocriet wordt,
waarvan de liefde verlept en dat het huwelijk vals maakt. Een daad
waarvan de hemel bloost en de aarde siddert.

Gertruda

Mijn god! Welke daad wordt hier zo bulderend aangekondigd?

Hamleto

Kijk eens naar dit portret en naar dit. De sprekende portretten van
twee broers. Kijk, de gratie in dit gezicht; de krullen van een zonnegod, de strijdlustige blik van Mars, het voorhoofd van Jupiter, als van
de goden gezonden. Dit wás uw man. En nu dít. Dit ís uw man. Een
besmettelijk ziekte! Hebt u ogen? Hoe kun je die inruilen voor die?
Bent u blind? Liefde kan het niet zijn. Op uw leeftijd wordt de geiligheid getemd door het verstand. Maar welk verstand verkiest dit boven dit? Hebt u geen zintuigen? Speelt de duivel soms blindemannetje met u? Schaamte waarom bloos je niet?

Gertruda

O, Hamleto, hou op. Je laat me in het diepst van mijn ziel kijken. En
daar zie ik vlekken, zwart, ingevreten en onuitwisbaar.

Hamleto

Ja, omdat u leeft in het stinkende zweet van een bevlekt bed. Omdat
u rotzooit en paart boven een zwijnenstal!

Gertruda

Hou op! Je woorden steken als dolken in mijn oor. Hou op, lieve
Hamleto.

Hamleto

Een moordenaar en een schoft, een dief die het rijk en de staat gestolen heeft en de kroon in zij zak stak, een prins carnaval.

Gertruda

Hou op!
(de geest komt op)

Muziek:

BAS, “somber” plukken

Hamleto

Edele geest, wat wilt u. Komt u me redden, mij beschermen?

Gertruda

O Jezus! Hij is krankzinnig.

Hamleto

Of krijg ik op mijn kop, omdat ik je traag ben en te lui. Dat ik uw bevel

(start, loopt door onder tekst)

nog niet heb uitgevoerd. Spreek!
Geest

Vergeet het niet. Ik kom alleen om je bot geworden plan weer aan te
scherpen. Maar kijk, je moeder is in paniek. Ze vecht met haar ziel.
Spreek met haar, Hamleto.

Hamleto

Hoe gaat het met u, moeder.

Gertruda

O god, hoe is het met jou? Je staart maar in het niks en praat tegen
de lucht. Je blik als een krankzinnige. Waar kijk je naar?
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Hamleto

Ziet u niks? Daar?

Gertruda

Nee, niets. Wat moet ik zien?

Hamleto

Heeft u ook niks gehoord.

Gertruda

Nee, alleen wat wij zeggen.

Hamleto

Maar kijk dan. Nu gaat hij langzaam weg. Mijn vader, in de kleren die
hij droeg. Kijk, kijk, daar gaat hij.
(geest af)

Muziek:

(stopt)

Gertruda

O, Hamleto, je breekt mijn hart in tweeën.

Hamleto

Gooi de foute helft dan weg en houdt de andere helft zuiver. Welterusten. Maar ga niet met mijn oom naar bed. Beheers u vannacht.
Morgen gaat het al makkelijker en overmorgen bijna vanzelf. Goedenacht.

Gertruda

Woorden zijn gemaakt van adem en adem van leven. Maar ik heb
geen leven om adem te geven aan jou woorden.

Hamleto

Ik moet naar Engeland, wist u dat?

Gertruda

Ach ja, dat was ik vergeten. Ja, dat is besloten.

Hamleto

De brieven zijn verzegeld en mijn twee vrienden, die ik vertrouw als
giftige adders, hebben alle volmachten en leiden mij naar een gemene streek. Laat ze maar. De sport is om de bommenlegger met zijn
eigen bom op te blazen. Ik blaas ze naar de maan. Ha, wat een grap.
Door deze man moet ik nu weg. Ik sleep die kluns naar hiernaast. Nu
is deze raadsheer zwijgzaam en discreet, bij zijn leven kletste hij
maar door. Kom meneer, we breien er een eind aan. Goedenacht,
moeder. (sleept Polonius af)

Muziek:

POSTHOORN GALOP (start

en

stop)

VIERDE BEDRIJF

Scène 1

(Claudius op met Rosencrantz en Guildenstern)

Claudius

Wat is er? Wat is er? Waar is je zoon?

Gertruda

Laat ons even alleen.
(Rosencrantz en Guildenstern af)
Wat ik vanavond heb meegemaakt.
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Claudius

Vertel, hoe is het met Hamleto.

Gertruda

Hij ging te keer als een zee bij storm. Razend hoort hij iets achter het
tapijt. Hij trekt zijn zwaard, roept: “een rat, een rat” en dood in blinde
drift de brave oude Polonius.

Claudius

Wat een gruwelijke daad. Ik had daar wel kunnen staan. Het is te
gevaarlijk om hem los te laten rondlopen. Voor jou, voor mij voor ons
allemaal. En wie krijgt de schuld? Ik. Ik had hem moeten opsluiten.
Maar ik hou zoveel van hem, dat ik dat niet kon. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Waar is hij nu?

Gertruda

Hij ging het lijk van Polonius wegslepen. Hij lachte ook nog.

Claudius

Kom Gertruda. (hij leidt Gertruda af) Hij moet zo snel mogelijk aan
boord en weg. Wij moeten dit in de doofpot zien te stoppen. Héla,
Guildenstern.
(Rosencrantz en Guildenstern op)
Vrienden, ga hulp halen. Hamleto heeft in zijn waanzin Polonius
vermoord en het lijk weggesleept. Ga hem zoeken en breng het lijk
naar de kapel.

Muziek:

POSTHOORN GALOP

(start )

(Rosencrantz en Guildenstern af, Claudius af, Hamleto op en af,
Claudius weer op))
Muziek:

(stop)

Claudius

Ik moet snel mijn versie naar buiten brengen om te voorkomen dat er
allerlei praatjes ontstaan die uiteindelijk mij treffen. God, wat ben ik
boos.

Muziek;

POSTHOORN GALOP

(strart)

(Claudius af, Hamleto op en weer af, Rosencrantz en Guildenstern
op en weer af, Hamleto op)
Muziek:

(stop)

Hamleto

Veilig opgeborgen. (geroep achter het toneel) Stil. Wat hoor ik? Ah,
daar zijn ze.
(Rosencrantz en Guildenstern op)

Rosencrantz

Wat hebt u met het lijk gedaan, prins?

Hamleto

Ik heb het tot stof doen wederkeren.

Guildenstern

Zeg ons waar het ligt, dan brengen wij het naar de kapel.
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Hamleto

Ik dacht ‟t niet.

Rosencrantz

Wat dacht u niet?

Hamleto

Dat ik mij, als prins, door een spons laat uithoren.

Guildenstern

Ziet u mij voor een spons aan, prins?

Hamleto

Ja meneertje, een spons die de gunsten en beloningen van de koning opzuigt.

Rosencrantz

Ik begrijp u niet, prins.

Hamleto

Mooi zo! (af)

Muziek:

POSTHOORM GALOP (start, loopt door onder tekst)

Guildenstern

U moet ons zeggen waar het lijk is.
(Rosencrantz en Guildenstern af, Claudius en edelen op)

Muziek:

(stop)

Claudius

Hij kan niet vrij rond blijven lopen, maar we kunnen hem ook niet
naar de wet straffen. Hij is geliefd bij het volk. Om gedonder te vermijden, zeggen we dat hij allang weg zou gaan.
(Rosencrantz en Guildenstern op met Hamleto)

Claudius

Zo, Hamleto, waar is Polonius.

Hamleto

Aan tafel.

Claudius

Aan tafel?

Hamleto

Hij eet niet. Hij wordt gegeten. Een gezelschap diplomatieke wormen
doet zich aan hem tegoed. Voor wormen zijn wij allen gelijk

Claudius

O, o, o, o

Hamleto

Je kunt een vis vangen met een worm die van een koning heeft gegeten en dan die vis opeten.

Claudius

Wat wil je daarmee zeggen?

Hamleto

Dat een koning door de darmen van een bedelaar kan wandelen.

Claudius

Waar is Polonius?

Hamleto

Als u hem binnen een maand niet vindt, hoeft u uw neus maar te volgen de trap op naar de hal.

Claudius

(tot dienaren) Ga daar zoeken. Snel.

Hamleto

Hij loopt niet weg.

Claudius

Hamleto … deze daad … voor je veiligheid … tot ons verdriet … je
moet hier weg en snel. Pak je spullen. De boot ligt klaar en de wind
is gunstig voor Engeland.
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Hamleto

Naar Engeland!

Claudius

Houdt hem in de gaten en schiet op. Hij moet vannacht nog weg.
Haast u. (allen af behalve Claudius)
Ja, Engeland, ze zijn me nog wat verschuldigd, daar. De brieven bevatten duidelijk instructies: dood Hamleto onmiddellijk. Doe het Engeland! Ik heb geen rust eer dat is volbracht. (af)

Muziek:

RULE BRITANIA

(start

en

stop)

Scène 2

(Gertruda, Horatio en een Edelman op)

Gertruda

Ik wil haar niet zien.

Edelman

Ze is vasthoudend, totaal in de war. Het is zielig.

Gertruda

Wat wil ze?

Edelman

Ze praat de hele tijd over haar vader. Ze slaat wartaal uit

Horatio

Het zou goed zijn als u met haar sprak. Ze kan mensen op slechte
gedachten brengen.

Gertruda

Laat haar binnen. (Edelman af) (terzijde) Door mijn schuldgevoel zie
ik overal spoken.
(Ophelia op)

Ophelia

Waar is de schone majesteit der Denen?

Gertruda

Wat nu, Ophelia?

Ophelia

Mevrouw (zingt)

Muziek

AAN HET STRAND STIL EN VERL. (start, gaat door onder tekst)

Hij is dood en nu begraven
Hij is dood en hij is heen
Aan zijn hoofd ligt groen het gras
Aan zijn voeten ligt een steen
Gertruda

Maar lieve kind, wat betekend dit lied?

Ophelia

Nee,luistert u toch.

Wit als bergsneeuw was zijn wade
(Claudius op)
Gertruda

Mijn heer, kijk toch.

Ophelia

(zingt verder)

Die een bloemenzee omgaf
Maar geen lieveling schreide tranen
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Toen hij gelegd werd in zijn graf
Muziek:

(stop)

Claudius

Het gaat over haar vader. Hoe gaat ‟t met je, schoonheid?

Ophelia

(zingt)

Muziek:

EIGEN MELODIE

(start, loopt door onder tekst)

Morgen op Sint Valentijn
Sta ik bij eerste zonneschijn
Als meisje aan je raamkozijn
En ben ik jouw Valentijn
Toen stond hij op, kleedde zich aan
En heeft de deur opengedaan
Hij liet het maagdje binnengaan
Die niet als maagd is weggegaan
Claudius

Mooie Ophelia.

Ophelia

Het is bijna uit.
(zingt)

Je had beloofd zei zij toen zacht
Je had beloofd te trouwen
Maar hij zei toen, had jij gedacht
Wie ’t kindje krijgt, die mag ’t houwen
Muziek:

(stop)

Claudius

Hoe lang is ze al zo?

Ophelia

Goedenacht lieve dames, goedenacht. Ze willen hem in de koude
grond leggen. Mijn broer moet dat weten. (af)

Claudius

Ga haar achterna en houdt haar in de gaten.
(Horatio af)
Gek van verdriet. Haar vaders dood. Gertruda lief, zorgen komen
nooit alleen, maar in bataljons.

Muziek:

MARS-ROFFEL

(start, loopt door onder tekst)

Claudius

Eerst haar vader vermoord, toen je zoon verbannen, ja, eigen schuld.
Wij zo stom om Polonius stilletjes te begraven, waardoor de geruchten alleen maar toenamen. Ophelia verliest haar verstand. En nu is
haar broer, Laërtes, ook nog teruggekomen uit Frankrijk. Hij is woe-
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dend over zijn vaders dood, geeft mij de schuld en … (lawaai in de
coulissen) Wat is dat? (een edelman op) Wat gebeurt er?
Edelman

Snel, red uzelf!
(we horen scanderen:” Laërtes koning, Laërtes koning” )

Claudius

De deuren houden het niet.

Denen

LAËRTES KONING!

Muziek:

(stop)

Scène 3

(Laërtes op met bende Denen)

Laërtes

Waar is die koning? Mannen, blijf buiten.

Denen

Nee, wij komen mee.

Laërtes

Nee, laat me alleen. Bewaak de deuren.
(Denen af)
Jij vuile koning. Geef me mijn vader terug.

Claudius

Laat hem los, Gertruda. Niet bang zijn. Zeg me Laërtes, wat maakt je
zo boos? Laat maar los, Gertruda. Spreek op, man.

Laërtes

Waar is mijn vader?

Claudius

Dood.

Gertruda

Maar niet door hem.

Claudius

Laat hem vragen.

Laërtes

Ik zal mijn vader wreken

Claudius

En moet iedereen dan dood: vriend én vijand?

Laërtes

Zijn vrienden ontvang ik met open armen.

Claudius

Kijk, nou spreek je als een goede zoon, een edelman.
(we horen Ophelia zingen)
Laat haar binnen.
(Ophelia op, met een mandje kruiden)

Ophelia

Hier heb je Rozemarijn, dat staat voor herinnering. Alsjeblieft. En hier
heb je Pensees, die staan voor gedachtes. Hier is Venkel voor u en
akelei. Daar Stuipenblad voor u en hier wat voor mij. Op zondag mogen we het genadekruid noemen. Hier een madeliefje. Ik wou u wat
viooltjes geven, maar ze zijn verwelkt toen mijn vader stierf.

Laërtes

Als je bij zinnen was en om wraak riep, zou het niet zo‟n pijn doen.

Muziek:

HOEDJE VAN PAPIER (start, loopt door onder tekst)
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Ophelia

(zingt)Komt hij niet weerom?

Niet weerom, niet weerom
Nee, nee, hij is dood.
Nooit komt hij weerom
Hij is heen, hij is heen
En vergeefs is ons geween
Hij komt niet weerom
Nooit komt hij weerom

(af)

Muziek:

(stop)

Laërtes

Lief meisje … lief zusje .. liefste Ophelia … O hemel, is de geest van
een jong meisje dan even sterfelijk als een oude man?

Claudius

Laërtes, ik deel in je smart. Trek je nu terug. Maak een keuze uit je
aller-slimste vrienden en laat hen oordelen. Achten ze mij schuldig of
medeplichtig, dan krijg je mijn kroon, mijn leven en al wat van ons is.
Zo niet, dan zal ik je helpen genoegdoening te krijgen.

Laërtes

Dat is goed. Die stille begrafenis, zonder zwaard of schild, zonder
adellijke rite of ceremonieel, dat schreeuwt om een onderzoek.

Claudius

Dat zal er zijn. Laat dan je hakbijl vallen. Kom, ga mee. (allen af)

Muziek:

VLUCHTEN KAN NIET MEER

Scène 4

(Horatio, Marcellus en matrozen op)

Horatio

Een brief van Hamleto! “Horatio, we waren nog geen twee dagen op

(start en stop)

zee of we werden geënterd door piraten. Net toen ik bij hen aan
boord sprong, maakten ze zich weer los en werd ik hun enige gevangene. In ruil voor een vrijbrief hebben ze mij teruggebracht naar
Denemarken. Rosencrantz en Guildenstern zijn nog steeds op weg
naar Engeland. Daarover en over andere zaken móet ik je zo snel
mogelijk spreken. Deze kerels brengen jou naar mij toe. De andere
brief is voor de koning. Je vriend Hamleto” Jullie weten waar hij is?
Matroos

Ja, heer.

Horatio

(tot Marcellus) Breng deze brief naar de koning. Snel, breng me naar
hem toe!(allen af)

Muziek:

INTOCHT DER GLADIATOREN, zonder intro (start en stop)

Scène 5

(Claudius en Laërtes op)
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Claudius

Zo, je hebt het gehoord: Hamleto heeft je vader gedood omdat hij mij
wilde vermoorden. Geef je mij nu nog steeds de schuld?

Laërtes

Maar waarom heeft u hem niet gestraft? Het is toch een misdaad?

Claudius

Om twee redenen. Eén. Zijn moeder, van wie ik zielsveel houd, aanbid haar Hamleto. En twee. Het volk draagt hem op handen. Straf ik
hem, dan maak ik hem tot een martelaar.

Laërtes

Dus ik ben nu mijn edele vader kwijt en mijn zuster is krankzinnig van
wanhoop. En ze was zo volmaakt! Ik zal mij wreken!
(Marcellus op met brief)

Marcellus

Een brief voor de koning. (geeft brief)

Claudius

Van Hamleto? Wie heeft die gebracht?

Marcellus

Matrozen, heer.

Claudius

Laat ons alleen (Marcellus af, hij leest) “Hoge Ome, u moet weten
dat ik geheel alleen en naakt weer in uw rijk ben afgezet. Morgen
kom ik u vertellen hoe dat komt. Hamleto” Wat betekent dit? Alleen?
Naakt? Zijn de anderen ook terug? Of is dit een list?

Laërtes

Ik weet het niet, heer. Maar laat hem komen, zodat ik hem in het gezicht kan spugen: Sterf, jij!

Claudius

Heel goed, Laërtes. Zo zal het gaan. Wat zou jij doen om jezelf je
vaders zoon te tonen?

Laërtes

Ik zou hem in de kerk nog zijn keel doorsnijden.

Claudius

Precies! Een moordenaar is nergens veilig. Wraak kent geen grenzen.(Gertruda op) Wat nu, Gertruda?

Gertruda

De ene ramp trapt de andere op z‟n staart, zo snel volgen ze elkaar
op. Laërtes, je zuster is verdronken.

Laërtes

Verdronken? Waar?

Gertruda

Daar waar de wilg over de beek hangt en zijn takken in het water
spiegelt. Ze had kransen gevlochten van koekoeksbloemen, netels,
madeliefjes en orchideeën en wilde die hoog in de boom hangen.
Een valse twijg brak en ze viel met haar slingers in de beek. Haar
gewaad bolde op en hield haar als een meermin nog even drijvend.
Als een waternimf en zich niet bewust van naderend gevaar, lag ze
daar en zong. Maar haar kleren werden nat en trokken haar naar omlaag naar een modderige dood.
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Laërtes

O, god. Ze is verdronken?

Gertruda

Verdronken.

Laërtes

Jij bent al zo vol water, arme Ophelia, laat ik mijn tranen nu bedwingen. Nee, het gaat niet. (huilt) Heer, als deze tranen ze niet zouden
blussen, zouden mijn woorden laaien als vuur! (af)

Claudius

Kom, Gertruda. Ik heb zo mijn best gedaan om zijn woede te sussen.
Dit wakkert hem, vrees ik, weer aan. We moeten achter hem aan.
(allen af)

Muziek:

DANSE MACABRE

(start en stop)

VIJFDE BEDRIJF

Scène 1

(twee doodgravers op met spades e.d.)

Doodgraver

Moet ze christelijk begraven worden? Ze heeft toch haar eigen zielenheil gezocht?

Ander

Ja, graaf nou maar. De lijkschouwer heeft ‟t zo beslist.

Doodgraver

Hoe kan dat nou? Of heeft ze zich verdronken uit zelfverdediging?

Andere

Het is nou eenmaal zo beslist.

Doodgraver

Luister. Stel: hier is het water, oké … en hier staat een man … als
die man naar het water gaat, dan doet ie dat zelf. Maar als het water
naar hém toe komt, dan doet ie dat niet zelf. Argo demonstrato: wie
geen schuld heb an ze eigen dood, verkort z‟n eigen leven niet.

Ander

Zal ik ‟s wat zeggen. As die vrouw niet van adel wier geweest, had ze
nooit een christelijke begrafenis gehad.

Doodgraver

Daar zeg je het. Het is toch godgeklaagd dat de grote lui in deze wereld meer recht hebben om d‟r eigen te verdrinken of te verhangen
dan gewone christenmensen. Zo, en nou snel naar de kroeg en haal
me een kan bier. (begint te graven en zingt/neuriet)

Ander

Jawohl! (af)
(Hamleto en Horatio op)

Hamleto

Op weg naar Engeland lag ik in mijn hut en kon niet slapen. Toen
ben ik opgestaan en ging op zoek. In hun tas vond ik wat ik zocht: de
brieven aan de Engelse autoriteiten. Ik nam ze mee naar mijn hut en
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verbrak het zegel. En daar stond het: de opdracht, met allerlei redenen omkleed, om mij bij aankomst onverwijld de kop af te hakken.
Horatio

Nee, toch?

Hamleto

Hier, lees maar. Wil je weten wat ik gedaan heb?

Horatio

Ja, natuurlijk.

Hamleto

In mijn allermooiste schoonschrift heb ik brieven geschreven over de
eeuwige trouw tussen Engeland en Denemarken, bla, bla, bla. En
een ernstige samenzwering, bla, bla, bla. En dat de boodschappers,
subiet en zonder discussie ter dood gebracht moesten worden.

Horatio

En de verzegeling?

Hamleto

Ja, wat een geluk. Ik had het zegel van mijn vader op zak. Dus ik
verzegelde de brieven en stopte deze terug in hun tas.

Horatio

Dus Rosencrantz en Guildenstern gaan er aan?

Hamleto

Ik heb daar geen schuldgevoel over. Het is de schuld van hun eigen
gekonkel.

Doodgraver

(zingt) “…Ze woonde in een villawijk, haar ouders waren stinkend
rijk. Toch was er niets meer dat haar bond ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde ‟t oud verhaal …”

Hamleto

Heeft die vent geen gevoel voor z‟n vak, dat hij zingt terwijl hij een
graf graaft?

Horatio

Hij weet niet beter.

Doodgraver

(zingt) “… Arm kind, zestien lentes zo pril, ach wat lig je hier stil,
langs de kant van de weg ….”
(gooit een schedel op)

Hamleto

Van wie is dit graf, beste man?

Doodgraver

Van mij, meneer.

Hamleto

Omdat je er in ligt?

Doodgraver

Nee, meneertje, omdat ik ze d‟r in lég.

Hamleto

Voor welke man graaf je het?

Doodgraver

Voor geen enkele man.

Hamleto

Voor welke vrouw dan?

Doodgraver

Voor iemand die een vrouw wás, God hebbe haar ziel. Ze is dood.

Hamleto

Hoe lang ben je al grafdelver?
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Doodgraver

Vanaf de dag dat de jonge Hamleto geboren werd. Die gek is naar
Engeland gestuurd.

Hamleto

Ach ja, waarom is hij naar Engeland gestuurd?

Doodgraver

Om zijn verstand terug te vinden. En als het niet lukt is het ook niet
erg. Ze zijn daar allemaal gek.

Hamleto

Ach zo. (pakt de schedel) Weet je van wie deze schedel is?

Doodgraver

Dit was de schedel van Yorick, meneer, de nar van de koning. Die
smeerlap heeft een keer een fles Rijnwijn over mijn hoofd leeggegoten. Zonde.

Hamleto

Ach, arme Yorick. Ik heb hem gekend, Horatio. Wat een humor, wat
een fantasie! Hij heeft me wel duizend keer op zijn rug gedragen.
Hier zaten zijn lippen, die ik heb gekust. Waar zijn nu je grappen? Ga
nu eens naar mijn moeders kamer en zeg: “Dag, majesteit. Al smeert
u een duimdik schmink op uw gezicht, later ziet u er toch zó uit” Kijk
of ze daarom kan lachen.

Muziek:

MARCHE FUNÈBRE

(start, loopt door onder tekst)

Horatio

Prins, wees stil,daar komt de koning, de koningin met gevolg. Ze lopen achter een kist.

Scène 2

(dragers op met doodskist, daarachter een priester, Claudius, Gertruda, Laërtes en gevolg)

Hamleto

Maar wie ligt daarin? Iemand van stand, maar zonder enige luister.
Dit lijkt op iemand die zelfmoord heeft gepleegd. Kom we verstoppen
ons en kijken toe.
(de kist wordt in het graf gelegd en de kraaien gaan af)

Muziek:

(stop)

Laërtes

En de verdere ceremonie?

Hamleto

Kijk, Laërtes, een goeie jongen.

Laërtes

En de verder ceremonie.

Priester

De plechtigheden zijn al verder uitgebreid dan is toegestaan. Haar
dood was verdacht. Het is door tussenkomst van hogerhand, dat zij
nu in gewijde grond mag liggen. Dat zij wordt thuisgebracht met
klokgelui.

Laërtes

Meer niet?
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Priester

Meer niet.

Laërtes

Leg haar dan in de aarde. En dat uit haar mooie onbezoedelde vlees
viooltjes spruiten. En ik zeg je vrome bange kerkmuis: Mijn zuster zal
zingen met de engelen, als jij ligt te janken in de hel.

Hamleto

Wat, Ophelia?

Gertruda

(strooit bloemen) Liefs voor de liefste. Vaarwel. Ik hoopte dat je mijn
Hamleto‟s vrouw zou worden. Ik had je bruidsbed willen versieren,
niet je graf.

Laërtes

Wacht! Nog niet! Laat mij haar nog één keer omhelzen. (hij springt in
het graf) En bedek de dode én de levende met een berg stof, hoger
dan de blauwe Olympus.

Hamleto

(komt tevoorschijn) Wiens verdriet klinkt daar zo hartverscheurend?
Dat de sterren er stil en aangeslagen naar blijven kijken. Ik ben „t,
Hamleto. (springt in het graf)

Laërtes

(vliegt hem aan) De duivel hale je ziel!

Hamleto

Is dat een gebed? Haal je vingers van mijn keel, alsjeblieft. Ik word
niet gauw agressief, maar je moet me niet boos maken, want dan
heb je een kwaaie aan me. Laat los!

Claudius

Haal ze uit elkaar.

Gertruda

Hamleto! Hamleto!

Allen

Heren! Heren!

Horatio

Mijn goede prins, kalm maar.

Hamleto

Wat, ik zal dit met hem uitvechten, tot de dood ons scheidt.

Gertruda

Maar lieve jongen, waar gaat dit over?

Hamleto

Ik hield van Ophelia. Veertigduizend broers kunnen daar met al hun
liefde niet tegenop. Wat heb je voor haar over?

Claudius

Laërtes, hij is gek.

Gertruda

In godsnaam, laat hem!

Hamleto

Kom op, laat zien wat je voor haar over hebt. Wil je huilen, vechten,
vasten, jezelf verscheuren, azijn drinken een krokodil opvreten? Ik
doe „t. Daag je me uit? Laat jij je levend begraven? Ik doe het ook.
En laat ze een berg aarde op ons storten die tot aan de hemel reikt.
Opscheppen kan ik ook en beter.
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Gertruda

Dit is zijn gekte. Als hij straks uitgeraasd is, is hij zo mak als een
lammetje.

Hamleto

Luister vriend, waarom doe je zo tegen mij? Ik heb altijd van je gehouden… Ach, laat maar. Wat ik ook zeg, het heeft geen enkele zin.
(af)

Claudius

Alsjeblieft, beste Horatio, ga hem achterna. (Horatio af) Gertruda lief,
laat je zoon bewaken. (Gertruda en gevolg af)

Laërtes

Ik wil en zal me op hem wreken!

Claudius

Doe dat Laërtes. En wat je wil, moet je doen zodra je het wil. Want
elke keer dat je zegt wat je wil, wordt het willen minder. Je hebt hem
uitgedaagd en ik zal hem provoceren tot een duel met jou. We zullen
weddenschappen op jullie afsluiten. Hij is nonchalant , edelmoedig,
zonder achterdocht en hij zal de wapens niet keuren. Zodat jij makkelijk of met een trucje, een zwaard kan kiezen dat niet is afgestompt. Eén snelle uitval en je vader is gewroken.

Laërtes

Ik doe het. Ik heb bij een kwakzalver een smeerseltje gekocht, dat zó
dodelijk is! Ik doop mijn punt in dat vergif en ik hoef maar te prikken
of hij is dood.

Claudius

Heel goed! Maar we moeten een reserve plan hebben, voor als dit
mislukt. Stil, even denken. We zetten in op jullie schermkunst … Ik
heb „t. Als je hem flink aanvalt zijn jullie verhit en dorstig … hij zal om
drinken vragen. Ik zet voor hem een beker neer, speciaal geprepareerd, waarvan hij maar hoeft te nippen of ... Kom we zetten de zaak
in gang. Dit graf vraagt om een blijvend monument.

Muziek:

DANSE MACABRE

(start

en stop)

Scène 3

(Hamleto en Horatio op)

Hamleto

Wat denk je, Horatio, nu ben ik toch wel verplicht om hem die mijn
vader vermoordde, die mijn moeder tot een hoer maakte, die anderen tegen mij opzet, die mijn kroon stal en die mij zelfs met list wilde
doden … heb ik niet het volste recht om hém voorgoed het zwijgen
op te leggen met deze arm? Moet ik dat gezwel in mijn borst nog
langer laten voortwoekeren?

Horatio

Wat een koning!
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Hamleto

Het is kort dag. Het leven is in een tel voorbij. Het spijt me dat ik me
tegen Laërtes zo liet gaan. We zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje. Ik
ga het goedmaken. Maar dat opgeklopte verdriet van hem, maakte
me witheet.

Horatio

Stil, wie is daar?

Osric

Ik heet Uwe Hoogheid een hartelijk welkom terug in Denemarken.

Hamleto

Ik dank u beleefd, heer.

Osric

Genadige heer, als het uwe hoogheid schikt, zou ik u graag een
boodschap van zijne majesteit willen overbrengen.

Hamleto

Die ontvang ik graag. U mag uw hoed wel opzetten.

Osric

Ik dank uwe hoogheid, het is erg warm.

Hamleto

Integendeel het is ijskoud, het is noordenwind.

Osric

Ja inderdaad, het is tamelijk koud, hoogheid

Hamleto

Maar toch vind ik het erg benauwd.

Osric

Buitengewoon, heer, het is erg benauwd. Als het ware. Wat u zegt.
Laërtes, heer, die onlangs is teruggekomen uit Frankrijk, een volmaakt edelman …

Hamleto

Wat is er met hem?

Osric

U bent niet onbekend met Laërtes‟ voortreffelijkheid?

Hamleto

Zijn voortreffelijkheid?

Osric

Ik bedoel, heer, op het wapen.

Hamleto

Misschien toch wat fris hier. Op het wapen?

Osric

Op het wapen, heer. De koning heeft nu met hem gewed om zes
Berberpaarden tegen zes Franse rapieren en dolken,werkelijk zeer
fraaie stukken, dat hij in een partij tot de twaalf, met niet meer dan
drie treffers vóór, van u zal winnen. Hij heeft dus ingezet op 12-9.
Zijne majesteit vraagt of u de uitdaging aanneemt.

Hamleto

Als het zijne majesteit behaagt. Ik kan wel wat beweging gebruiken.
Laat de zwaarden maar komen.

Osric

Zal ik het zo overbrengen?

Hamleto

In die geest, heer, met alle zwier die u in u hebt. Uw hoed.
(Osric af)

Horatio

Wat een clown.

Hamleto

Hij begon al met slijmen tegen de tepel voor hij er aan zoog.
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Horatio

U gaat verliezen, prins.

Hamleto

Ik denk het niet. Toen hij in Frankrijk zat, heb ik voortdurend getraind.
Híj krijgt straks drie extra treffers.

Horatio

Ik heb een bang voorgevoel.

Hamleto

Ik ook, maar dat is flauwekul.

Horatio

Luister toch naar uw hart. Ik hou ze wel tegen en zeg dat u er niet
klaar voor bent.

Hamleto

Geen sprake van.
(edelman op)

Edelman

Hoogheid, de koning en de koningin zijn op weg naar beneden.

Hamleto

Mooi op tijd.

Edelman

De koningin zag graag dat u nog een vriendelijk woord tot Laërtes
richtte voor de wedstrijd.

Hamleto

Een mooie opdracht. (edelman af) Wij tarten het noodlot. Is het nu,
dan is het later niet en als het nu niet is, dan is het later. Bereidheid
is alles.

Muziek:

VLUCHTEN KAN NIET MEER ,JAZZY

(start en stop)

Scène 4

(blokken worden verplaatst, Claudius, Gertruda, Laërtes, Osric en
alle hovelingen op, bedienden met kussens en zwaarden)

Claudius

Kom, Hamleto, kom en pak deze hand. (legt de hand van Laërtes in
die van Hamleto)

Hamleto

Vergeef me, vriend. Ik heb je onrecht aangedaan. je hebt vast wel
gehoord, dat ik in de war was. Ik was mezelf niet en dus was het niet
Hamleto die je kwetste

Laërtes

Ik zal mij met je verzoenen als mijn eer gered is. Tot dan accepteer ik
je broederschap.

Hamleto

Ik ook en ik ga deze broederstrijd eerlijk aan. Geef ons de zwaarden.
Naast mijn gestuntel zal jouw vechtkunst er flitsend uitzien.

Laërtes

Neem me niet in de maling, man.

Hamleto

Ik zou niet durven.

Claudius

Osric, geef ze de zwaarden. Neef Hamleto, je kent de weddenschap?

Hamleto

Jazeker, Sire. U edele heeft gewed op de underdog.
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Claudius

Precies. Hij lijkt sterker, dat geeft jou een voorsprong.

Laërtes

Deze is te zwaar. Laat me een andere zien.

Hamleto

Deze lijkt me goed. Zijn ze allemaal even lang?

Osric

Ja, hoogheid.
(ze bereiden zich voor op het duel, bedienden op met karaffen wijn)

Claudius

Als Hamleto de eerste of de tweede treffer scoort, of als hij gelijk
maakt in de derde ronde, dan drinkt de koning op Hamleto‟s langere
adem. En in zijn beker gooi ik een parel, die meer waard is dan de
kronen van vier achtereenvolgende koningen van Denemarken. Ik
drink op Hamleto. Kom, beginnen. Scheidsrechters opgelet!

Muziek:

SABELDANS

(start, loopt door onder tekst)

Hamleto

Kom maar op, vriend.

Laërtes

Kom dan, prins.
(ze duelleren, Hamleto scoort)

Muziek:

(stop)

Hamleto

Eén!

Laërtes

Nee!

Hamleto

Scheids?

Osric

Raak, een zuivere treffer.

Laërtes

Oké, opnieuw.

Claudius

Wacht, Hamleto, deze parel is voor jouw. Geef hem de beker.

Hamleto

Eerst dit punt afspelen. Zet maar even neer. Kom op!

Muziek:

SABELDANS

(start, loopt door onder tekst)

(ze duelleren verder, Hamleto scoort weer)
Muziek:

(stop)

Hamleto

Ja, weer raak. Wat zeg jij?

Laërtes

Ja, raak. Een treffer, ik geef het toe.

Claudius

Onze zoon gaat winnen.

Gertruda

Hij is te dik hij snakt naar adem. Hier, Hamleto, neem mijn servet en
veeg je voorhoofd af. De koningin drinkt op je geluk, Hamleto.

Hamleto

Dank u moeder.
(zij pakt de beker met de parel)

Claudius

Gertruda, niet drinken.
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Gertruda

Jawel, jawel. Laat me nou, toe. (ze drinkt en biedt Hamleto de beker
aan)

Claudius

(terzijde) De beker met het gif! Te laat!

Hamleto

Ik kan nu nog niet drinken, moeder. Straks

Gertruda

Kom, laat me je gezicht afwissen.

Laërtes

Hoogheid, nu zal ik hem raken.

Claudius

Ik denk ‟t niet.

Laërtes

(terzijde) Het is haast tegen m‟n geweten.

Hamleto

Kom op, Laërtes, je dolt maar wat. Ga ‟s schermen, man. Denk je dat
ik een watje ben?

Laërtes

Dacht je dat? Kom maar op(ze duelleren)

Muziek:

SABELDANS

Osric

Geen punt.

(start

en stop) .

(ze duelleren weer)
Muziek:

SABELDANS

(start, loopt door onder de tekst)

Laërtes

Hier, alsjeblieft! (Laërtes verwond Hamleto, dan tijdens een handgemeen wisselen ze van zwaard)

Claudius

Haal ze uit elkaar, ze draaien door.

Hamleto

Nee, nog één keer, kom op.
(hij verwond Laërtes; Gertruda valt)

Muziek:

(stop)

Osric

Kijk naar de koningin, stop!

Horatio

Jullie bloeden allebei. Hoe gaat het, prins?

Osric

Hoe voel je je, Laërtes?

Laërtes

Als een konijn in zijn eigen valstrik, Osric. Mijn verraad wordt mijn
dood.

Hamleto

Hoe gaat ‟t met de koningin?

Claudius

Ze kan niet tegen bloed.

Gertruda

Nee, nee , de wijn, de wijn … o, mijn lieve Hamleto … de wijn, de
wijn … ik ben vergiftigd. (ze sterft)

Hamleto

Wat een vuile schoftenstreek. Sluit de deuren. Wie heeft dit op zijn
geweten.

Laërtes

Hamleto, je gaat dood. Geen medicijn kan je meer helpen. Je hebt
minder dan een half uur te leven. Het valse wapen heb je in handen.
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Niet afgestompt en vergiftigd. Ik ben zelf slachtoffer van mijn eigen
bedrog. Hier lig ik en sta nooit meer op. Je moeder is vergiftigd. Het
is de koning … de konings schuld.
Hamleto

De punt ook vergiftigd? Dan, vergif doe je werk! (hij steekt Claudius)

Allen

Verraad! Verraad!

Hamleto

Hier vuile incestueuze Deense moordenaar. Drink dit vergif. Hier, stik
in je parel en ga mijn moeder achterna . (Claudius sterft)

Laërtes

Zijn verdiende loon. Zijn eigen gif. Laten we elkaar vergeven, Hamleto. Dat mijn dood en die van mijn vader niet op jou neerkomt en die
van jou niet op mij. (sterft)

Hamleto

De hemel zal je vrijspreken. Ik volg je. Arme koningin, adieu. Ik ga
dood, Horatio, maar jij leeft. Leg goed uit wie ik was, waar ik voor
stond, aan wie het wil weten.

Horatio

O, nee, geloof dat maar niet. Ik maak er ook een eind aan. Er zit nog
wat wijn in die beker.

Hamleto

Hier met die beker. Laat los. Geef hier. Al doet het pijn, je moet de
mensen mijn verhaal vertellen. Anders blijft mijn naam gehavend
achter. Is er nog nieuws uit Engeland?

Horatio

Ja, prins. Rosencrantz en Guildenstern zijn dood.

Muziek:

HIJ WAS MAAR EEN CLOWN, intro (start, doopt door onder tekst)

Hamleto

Vreemd, ik voel helemaal geen genoegdoening. Ook zij zijn offers op
het altaar van de macht. O, ik sterf, Horatio. Het krachtige gif kraait
victorie in mijn geest. De dood, die strenge rakker, kent geen pardon.
Horatio, vertel mijn verhaal, met alles, groot en klein, waardoor het
zover is gekomen … de rest is stilte. (hij sterft)

Muziek:

HIJ WAS MAAR EEN CLOWN

(start en stop)

DOEK
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