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Inleiding 

 

Theaterteksten hebben geen vaststaande, eenduidige betekenissen. Een theatertekst kan voor 

iedere persoon en in verschillende perioden van zijn of haar leven weer andere betekenissen 

of inzichten verschaffen.
1
 Maar een theatertekst staat nooit los van zijn context. De 

theatertekst is een onderdeel van de cultuur. Wanneer we een theatertekst bestuderen, is het 

daarom van belang dat we ook de tijd waarin het geschreven werd in ogenschouw nemen.2 

 In deze bacheloreindscriptie is dit dan ook precies wat ik zal gaan doen. Deze scriptie 

zal voor mij een aanzet vormen tot een mogelijke specialisatie in William Shakespeare. De 

theatertekst waar ik mij in zal verdiepen, is Hamlet. Op basis van mijn voorkennis over een 

aantal toneelstukken van Shakespeare heb ik gekozen om mij te verdiepen in Hamlet, omdat 

ik verwacht dat het verband tussen de theatertekst en de tijd waarin het geschreven werd 

daarin erg duidelijk zichtbaar zal zijn. Over zowel Shakespeare als Hamlet is een grote 

hoeveelheid literatuur te vinden. Toch hoop ik met mijn scriptie een waardevolle toevoeging 

te leveren aan de huidige literatuur over Shakespeare en zijn contemporaine theaterpraktijk.  

In mijn onderzoek zal ik de volgende hoofdvraag hanteren: “Hoe verhoudt de 

theatertekst Hamlet zich tot de tijd waarin deze theatertekst door William Shakespeare 

geschreven werd?” Eerst zal ik een inzicht bieden in de tijd waarin Shakespeare leefde. Ik zal 

een aantal algemene tijdspecifieke elementen beschrijven, waarbij ik mij vervolgens 

concentreer op het Humanisme. Ik vermoed namelijk dat het Humanisme van grote invloed is 

geweest op Hamlet. In hoofdstuk 2 zal ik toelichten op welke manier dit dan naar mijn 

mening is gebeurd. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van de methode van closereading, zodat 

ik mij tot in detail kon verdiepen in de theatertekst. Aan de hand van voorbeelden en citaten 

uit de tekst, zal ik proberen duidelijk te maken dat Hamlet naar mijn mening een kenmerkend 

voorbeeld is van een humanistische theatertekst. Daarna zal ik mij in hoofdstuk 3 nog verder 

verdiepen in het verband tussen Hamlet en zijn tijd aan de hand van de algemene 

tijdspecifieke elementen. Ik zal uiteenzetten waarom ik van mening ben dat we Hamlet 

kunnen beschouwen als een vroegmodern nieuwsmedium. Dit doe ik aan de hand van de 

tekst Elizabethan Theatre as Early Modern Television geschreven door Henk Gras, omdat hij 

het aspect van het presenteren van een realiteit centraal stelt in zijn vergelijking van 

                                                 
1
 Ton Hoenselaars, Hoorcollege 2: Shakespeare’s World I.2 (Universiteit Utrecht, Engelse Taal- en 

Cultuurstudies. 16-09-2010): 4. 
2
 Ton Hoenselaars, Hoorcollege 3: Christopher Marlowe: Doctor Faustus – I (Universiteit Utrecht, 

Engelse Taal- en Cultuurstudies. 21-09-2010): 1-3.  
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Elizabethaans theater met het medium televisie. Tot slot zal ik in de conclusie een antwoord 

formuleren op de hoofdvraag en zal ik reflecteren op het door mij verrichte onderzoek.  
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Hoofdstuk 1: Vroegmoderne tijd 

 

De zestiende- en zeventiende eeuw die ook wel onder het begrip vroegmoderne tijd vallen, 

worden gekenmerkt door een aantal belangrijke gebeurtenissen. In deze periode verhuisden 

veel mensen van het platteland naar de steden, omdat ze dachten dat daar meer werk met 

hogere lonen te vinden was. In de tweede helft van de zestiende eeuw was de bevolking in 

Londen al met maar liefst 185% toegenomen.3 Echter kon het leven in Londen ook enorm 

tegenvallen: de gemiddelde levensverwachting in Londen was 25 tot 30 jaar, terwijl je op het 

platteland minstens 37 werd. Verder nam de levensstandaard in de zestiende eeuw flink af, 

want de prijzen stegen terwijl de lonen daalden.
4
  

Tijdens deze roerige eeuwen werd het land bestuurd door de Tudors, ook wel 

Tudordynastie genoemd. Deze regeerperiode werd ingeluid door Henry VII in 1485. Hij 

slaagde erin de staatskas weer gevuld te krijgen. Vervolgens lieten de opvolgers Henry VIII, 

Edward VI, Lady Jane Grey en Mary I het afweten: de staatskas werd steeds leger en hun 

bewind over Engeland liet veel te wensen over. Dit had ernstige gevolgen voor de eenheid 

van het land. Door toedoen van Henry VIII kwam de Engelse Reformatie op gang en 

ontstond er een radicale scheiding tussen katholieken en protestanten. De laatste Tudor, 

Elizabeth I, sloeg een andere richting in. Zij was onder andere in staat om de verdeeldheid die 

was ontstaan te verminderen, zodat mensen enigszins in harmonie met elkaar samen konden 

leven. Ook kwam er een einde aan het voeren van (onnodige) oorlogen. Het aan de macht 

komen van Elizabeth I betekende voor Engeland het begin van de wederopbouw van de 

stabiliteit in het land.
5
 

Tijdens de vroegmoderne periode was de Renaissance in volle gang. Enkele 

geestelijken hadden in de loop van de vijftiende eeuw Italië bezocht en brachten de 

hernieuwde aandacht voor onder andere kunst en wetenschap uit de Klassieke Oudheid met 

zich mee terug naar Engeland. Het klassieke gedachtegoed verspreidde zich op sociaal-, 

politiek- en economisch gebied, waardoor er in korte tijd veel mensen mee in aanraking 

kwamen. Het erfgoed uit de Klassieke Oudheid werd ook in Engeland een leidraad in het 

dagelijks leven.
6
 

                                                 
3
 Vanessa Harding, “On Problems of Estimating London’s Population” London Journal 15 (1990): 

111-128. 
4
 Penry Williams, The Later Tudors: England 1547-1603 (Oxford: Clarendon Press, 1995): 164,172. 

5
 Ibidem, 18-26. 

6
 Stephen Greenblatt, et.al., The Norton Anthology of English Literature 8

e
 ed. Red. Stephen Greenblatt 

et. al. (New York: W.W. Norton & Company, 2006): 488.  
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Paragraaf 1.1: Humanisme in Engeland 

In het klassieke gedachtegoed werd in plaats van het ontastbaar goddelijke, de mens de 

maatstaf van alle dingen. Het zelfbeschikkingsrecht werd belangrijk: je hebt je eigen leven 

zelf in de hand door middel van het maken van beslissingen. Dit ging gepaard met meer 

nadruk op verantwoordelijkheid van mensen en gelijkheid tussen mensen. In de samenleving 

werd de mens nu centraal gesteld. De wereld was in verandering, waardoor ook de mens zich 

moest herdefiniëren. Het ontwikkelen en ontplooien van de eigen identiteit werd toen erg 

belangrijk.
7
 Dit ontwikkelen gebeurde aan de hand van het bestuderen en interpreteren van de 

taal, de literatuur, de normen en de waarden van de Griekse en Romeinse oudheid. Steeds 

meer mensen kwamen in aanraking met het Humanisme en verdiepten zich hierin. Twee 

bekende humanisten zijn Francesco Petrarca, die voornamelijk in Italië verantwoordelijk was 

voor het ontstaan en de verspreiding van het Humanisme en Desiderius Erasmus, die door 

heel Europa reisde en zo het Humanistische gedachtegoed verspreidde.
8
 

 In Engeland richtte men zich voornamelijk op het studeren en het onderwijzen van 

Humanisme. Er werd onder andere veel waarde gehecht aan taal en filosofie, omdat dat 

kwaliteiten zijn waarmee de mens zich onderscheidt van andere organismen.
9
 Verder werd er 

ook veel waarde gehecht aan esthetiek. Schoonheid was voor humanisten hetgeen wat  

ethisch verantwoord was of wat waarheid was.
10

  

Niet alleen in de wetenschap speelde deze stroming een leidende rol, maar ook op het 

gebied van kunst was dit humanistische gedachtegoed niet meer weg te denken. Zo ook op 

het toneel. Ondanks dat theaters veel kritiek kregen van de stadsbestuurders, woonden de 

mensen in grote aantallen de voorstellingen bij. De toeschouwers kwamen op deze manier al 

gauw in aanraking met de heersende metafoor van Theatrum Mundi: “All the world’s a stage. 

(…) The metaphor of life as a performance, or the world as theatre, was, for the Elizabethans, 

a stock phrase in the repertoire of common concepts present in English drama (…).”
11

 De 

wereld werd als een schouwtoneel beschouwd, waar iedereen zijn eigen rol speelde. In het 

theater werd er een beeld van de wereld gecreëerd, waarbij er spanning aanwezig was tussen 

realiteit en illusie. Daarnaast bracht ook de verhouding tussen de acteur en zijn of haar 

                                                 
7
 Greenblatt, 488-490.  

8
 Peter Burke, “The Spread of Italian Humanism” in The Impact of Humanism On Western Europe, 

red. Anthony Goodman en Angus MacKay (London: Longman Group UK Ltd., 1990): 1-3.  
9
 Geoffrey Elton, “Humanism in England” in The Impact of Humanism On Western Europe, red. 

Anthony Goodman en Angus MacKay (London: Longman Group UK Ltd., 1990): 259-278. 
10

 Greenblatt, 488-489.  
11

 Erika Fischer-Lichte, History of European Drama and Theatre 1990. Vertaald door Jo Riley. (New 

York: Routledge, 2004): 50, 53.  
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personage een bepaalde gelaagdheid met zich mee. Dit aspect werd ten volle benut in het 

theater bij de constructie van identiteit(en): “(…): theatre appeared to the spectator as the 

ideal place in which he could playfully give himself up to the search for identity and 

experiment with and enact new identities.”12 

Het voorbeeld van een vroegmodern humanistische theatertekst, waarin de 

constructie van de identiteit van de mens een grote rol speelt, is naar mijn mening Hamlet, 

omstreeks 1600 geschreven door William Shakespeare. 

 

                                                 
12

 Fischer-Lichte, 54.  
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Hoofdstuk 2: Humanisme in Hamlet 

 

Hamlet wordt vaak bestempeld als Shakespeare’s grootste tragedie die tot op heden zijn 

publiek in grote spanning houdt en hen in het hart raakt.
13

 Dit komt naar mijn mening door de 

humanistische manier waarop Hamlet de toeschouwer aanspreekt en aanspoort tot kritische 

reflectie. Hamlet brengt namelijk belangrijke kenmerken van het Humanisme onder de 

aandacht bij de toeschouwers. Daarnaast presenteert Hamlet een aantal thema’s, zoals wraak, 

incest, eerzucht en corruptie, waar de toeschouwer dan zijn eigen mening over kan vormen.
14

 

 Net zoals in de samenleving uit die tijd, speelt het Humanisme in Hamlet een grote 

rol. Tijdens mijn closereadinganalyse ontdekte ik dat drie humanistische kenmerken, 

namelijk kennis, leven en dood en gedrag, steeds op verschillende manieren terugkwamen in 

de theatertekst. Daarom heb ik mij verdiept in deze drie deelonderwerpen, om de rol van het 

Humanisme in Hamlet aan te tonen aan de hand van voorbeelden uit de tekst. 

 

Paragraaf 2.1: Kennis 

In het Humanisme werd zelfontplooiing centraal gesteld. Kennis was bij uitstek het middel 

om dat te bereiken. De geest moest verruimd worden. Engeland plande in navolging van 

Portugal, Spanje en Frankrijk, reizen om de wereld te ontdekken.
15

 Hiermee veranderde het 

bewustzijn van de mens op de wereld om hen heen: de grenzen waarvan zij dachten dat die 

bestonden, waren er niet. De blik op de wereld veranderde van plat naar rond, waarmee ook 

de mogelijkheden oneindig werden.
16

  

In Hamlet wordt reizen ook gepresenteerd als geestverruimende bezigheid. Claudius 

hoopt dat Hamlet, wanneer deze naar Engeland zal reizen, in staat zal zijn om zijn gedachten 

op orde te brengen.
17

 Eigenlijk was dit voor Claudius een uitgelezen kans om Hamlet 

                                                 
13

 Ben Hunningher, Shakespeare en het theater van zijn tijd (Amsterdam: International Theatre 

Bookshop, 1987): 109-111. 
14

 Roland Mushat Frye, The Renaissance HAMLET: Issues and Responses in 1600 (New Jersey: 

Princeton University Press, 1984): 3-10. 
15

 Jacques Hollier-Larousse, et. al., Larousse Encyclopedia of Modern History: From 1500 to the 

present day 1964. Vertaald door Delano Ames. 4
e
 ed. (Middlesex: Hamlyn Publishing Group Ltd., 

1968): 65-68.  
16

 Ton Hoenselaars, Hoorcollege 3, 5-11. 
17

 William Shakespeare, “The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark” in The Arden 

Shakespeare: Hamlet, red. Ann Thompson en Neil Taylor. 3
e
 ed. (London: Arden Shakespeare, 2006): 

293-294.  
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ongezien uit de weg te ruimen. Maar Hamlet grijpt in, weet aan de dood te ontsnappen en is 

weer een les wijzer, namelijk dat hij niemand kan vertrouwen.  

Kennis werd niet alleen opgedaan uit de praktijk, maar ook uit theorie. Degenen die 

het zich konden veroorloven, gingen studeren. De universiteit in Wittenburg in Duitsland 

stond in die tijd hoog aangeschreven. Als je daar had gestudeerd, was je een erg geleerd 

persoon.
18

 Al vrij in het begin van Hamlet wordt Horatio als geleerde student geïntroduceerd: 

“Thou art a scholar – speak to it, Horatio.”
19

 Marcellus is van mening dat de student Horatio 

met de geest moet praten. Naar mijn idee acht Marcellus zichzelf en Barnardo niet in staat om 

dit te doen. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat zij slechts wachters zijn van de 

koning. Vervolgens komt de toeschouwer erachter dat Horatio aan de Universiteit van 

Wittenburg studeert, maar momenteel aan het spijbelen is.
20

 Hamlet vindt dit teleurstellend. 

Zelf wil hij graag naar Wittenburg, maar zijn moeder en stiefvader staan erop dat hij in 

Denemarken blijft.21 Hier is Hamlets honger naar kennis duidelijk zichtbaar. 

Zelfkennis is een aspect waaraan ook veel aandacht wordt besteed in Hamlet. Hamlet 

beweert dat je eerst jezelf goed moet kennen, voordat je in staat bent om te zeggen dat je 

anderen kent: “But to know a man well were to know himself.”
22

 Dus niet alleen het vergaren 

van kennis over de mensen en de wereld om je heen, maar ook het leren kennen van je eigen 

persoon is een belangrijk kennisonderwerp in Hamlet. Ook dit zien we terug in de stroming 

van het Humanisme. Om jezelf te kunnen ontplooien moet je eerst inzicht verwerven in 

jezelf. Het herkennen en toegeven van je eigen zwaktes is een belangrijk humanistisch 

aspect.
23

 Een voorbeeld hiervan is het hoofdthema van de theatertekst, namelijk het 

gewetensvol zelfonderzoek wat Hamlet in Hamlet verricht. Frye stelt dat Hamlet: “is 

pervasively aware of human sin and shortcomings, particularly in himself.”
24

 Dit bewustzijn 

van zijn zwaktes geeft Hamlet ook letterlijk toe: “I am myself indifferent honest but / yet I 

could accuse me of such things that it were better / my mother had not borne me.”
25

 Niet 

alleen Hamlet is zich bewust van zijn tekortkomingen, maar ook Laertes. In de laatste scène, 

waarin Laertes’ geweten de overhand krijgt, geeft Laertes zijn valsheid toe aan Hamlet.26 

Helaas heeft Laertes weinig profijt van deze ontwikkeling, want enige enkele minuten later 

                                                 
18

 Hoenselaars, Hoorcollege 3, 5-11.  
19

 Shakespeare, 152.  
20

 Ibidem, 180. 
21

 Ibidem, 175.  
22

 Ibidem, 442.  
23

 Hoenselaars, Hoorcollege 3, 5-11. 
24

 Frye, 177. 
25

 Shakespeare, 290.  
26

 Ibidem, 455.  
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sterft hij door zijn eigen list. Hij heeft dus wel een humanistische ontwikkeling doorgemaakt, 

maar heeft deze niet meer kunnen toepassen in de rest van zijn leven. Wellicht heeft 

Shakespeare hiermee als bedoeling gehad om het publiek aan het denken te zetten over 

zichzelf.   

 

Paragraaf 2.2: Leven en dood 

Hoe meer men zich bewust wordt van zichzelf en het leven, hoe bewuster men wordt van zijn 

eigen sterfelijkheid. De zelfkennis is hierbij een essentieel hulpmiddel, omdat het je kritisch 

laat reflecteren op jezelf. In de vroegmoderne periode stierf men veel jonger dan 

tegenwoordig. Het levensmotto werd daarom al gauw: carpe diem, oftewel pluk de dag en 

geniet van het leven!  

In Hamlet komt dit bewustzijn van sterfelijkheid op verschillende manieren naar 

voren. Laertes wil na de begrafenis van Hamlet senior en de bruiloft tussen Gertrude en 

Claudius, weer terugkeren naar Frankrijk om daar zijn leven voort te zetten. Claudius dwingt 

hem haast om terug te gaan en volop te genieten van het leven.
27

  Dit laat Laertes zich geen 

twee keer zeggen en vertrekt meteen naar Frankrijk. Hierin is het carpe diem motto duidelijk 

voelbaar: Laertes heeft nog geen verplichtingen in tegenstelling tot koning Claudius, die wel 

veel verplichtingen heeft en geen kant meer op kan. Claudius spoort Laertes aan om te 

genieten nu het nog kan. 

Maar ook het ouder worden, wordt bespreekbaar gemaakt. Hamlet leest vanuit het 

boek het volgende voor:  

 

“(…) For the satirical rogue says here / that old men have grey beards, that their faces are / 

wrinkled, their eyes purging thick amber and plumtree / gum, and that they have a plentiful 

lack of wit together / with most weak hams – all which, sir, though I most / powerfully and 

potently believe, yet I hold it not / honesty to have it thus set down. (…)” 
28

 

 

Hierin beschrijft een satirische schrijver hoe oude mannen met de jaren aftakelen. Hamlet is 

het ronduit met hem eens, maar vindt het onbehoorlijk als zoiets wordt opgeschreven. 

Interessant is dat dit nu toch is gebeurd, want het is immers op papier gezet, opgevoerd en 

uiteindelijk geprint. Naar mijn idee wilde Shakespeare hiermee graag het publiek 

                                                 
27

 Shakespeare, 169-170. 
28

 Ibidem, 252. 
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confronteren. Hij laat zichzelf indekken door deze uitspraak uit te laten spreken door Hamlet 

die het weer voorleest uit een boek. Daarbij wist Shakespeare dondersgoed dat hetgeen wat 

hij opschreef eigenlijk niet hoorde opgeschreven te worden. Volgens mij verschuilt 

Shakespeare zich hier achter het personage Hamlet om toch het publiek te kunnen 

confronteren met de harde realiteit van het leven van de mens.  

 In de scène met de doodgraver gaat Shakespeare nog een stapje verder. Hij 

confronteert zijn publiek met de dood. Ook dit gebeurt weer via Hamlet: hij komt op de 

begraafplaats in contact met de doodgraver en ziet verschillende skeletten. Hij herkent aan 

een schedel in eerste instantie menselijke trekken: “That skull had a tongue in it and could 

sing once.”
29

 Vervolgens komt hij het skelet van Yorick tegen die, toen Hamlet klein was, 

Hamlet senior als nar diende. Hierdoor komt de dood voor Hamlet heel dichtbij. Na deze 

lugubere ontmoeting worden de skeletten voor hem minder persoonlijk. Hij ziet de skeletten 

nu als hoopjes botten die van iedereen zouden kunnen zijn.30 Mijns inziens probeert 

Shakespeare hier weer op een verhulde manier het publiek te waarschuwen: na de dood stel je 

niets meer voor, dus nu is het moment om je leven te leven. Het leven is in dat opzicht een 

kostbaar bezit.  

Hamlet is in tegenstelling tot de andere personages veel minder bezig met genieten 

van het leven, zoals we ook zien in de scène met de doodgraver. Vanaf het begin van de 

theatertekst tot en met het einde stelt Hamlet vragen bij zijn bestaan en het bestaan van de 

mens in het algemeen. Hamlets lot is nu veranderd door de tussenkomst van Claudius. 

Hamlet heeft het gevoel dat hij niet meer onafhankelijk is, omdat zijn voorheen soevereine 

leven is veranderd door iemand anders. In zijn monologen is hij bezig met gewetensvol 

zelfonderzoek en weegt hij het leven af tegen de dood: “To be, or not to be – that is the 

question; / whether ‘tis nobler in the mind to suffer / the slings and arrows of outrageous 

fortune / or to take arms against a sea of troubles / and by opposing end them; to die: to 

sleep”.
31

 Hamlet komt vervolgens tot de conclusie dat  bereidheid alles is, ook al zou dat een 

vroegtijdige dood betekenen. “We defy augury. (…) If it be, ‘tis not to / come. If it be not to 

come, it will be now. If it be not / now, yet it will come. The readiness is all, since no man / 

of aught he leaves knows what is’t to leave betimes.”
32

 Hamlet neemt nu het heft in eigen 

handen en zorgt ervoor dat hij zich opmaakt voor wat komen gaat, namelijk de 

onontkoombare confrontatie tussen Hamlet, Claudius en Laertes die al in Hamlets veranderde 

                                                 
29

 Shakespeare, 415. 
30

 Ibidem, 422-424.  
31

 Ibidem, 284-285.  
32

 Ibidem, 448. 
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lot besloten lag. Hamlet kunnen we dus beschouwen als een soeverein mens die gewetensvol 

handelt, maar toch uiteindelijk niet ontkomt aan zijn lot. Naar mijn idee probeert Shakespeare 

door middel van Hamlet de toeschouwers bewust te maken van hun sterfelijkheid en daarmee 

ook van de mogelijkheden van het leven. In Hamlet geeft Shakespeare mijns inziens ook 

enkele voorschriften hoe men zich in hun leven dan eigenlijk zou moeten gedragen.  

 

Paragraaf 2.3: Gedrag 

In Hamlet is er naar mijn mening een tweedeling te ontdekken in het bespreken van gedrag. 

Er wordt door verschillende personages uiteengezet hoe men zich volgens de normale 

normen hoort te gedragen. Een moment waarop er met het belerende vingertje wordt 

gewezen, is het moment waarop Laertes vertrekt naar Frankrijk. Hij geeft zijn zusje een 

laatste wijze raad dat ze behoedzaam moet zijn in de liefde en dat ze haar eer niet ten schande 

moet maken. Ook Polonius vindt dat laatste aspect erg belangrijk. Hij wil niet dat Ophelia 

zich inlaat met Hamlet nu hij zich zo krankzinnig gedraagt. Aan Laertes geeft Polonius ook 

nog een aantal adviezen, waaronder: geef de moed niet op, sta open voor andere meningen en 

wees eerlijk en trouw aan jezelf.33 De toeschouwer komt er al gauw achter dat Polonius 

Laertes niet helemaal vertrouwt: hij is bang dat Laertes zijn eer ter schande maakt. Hij stuurt 

Reynaldo naar Frankrijk om hem te controleren op zijn gedrag.
34

 Dit getuigt niet van veel 

vertrouwen en het is ook niet eerlijk tegenover Laertes. Polonius houdt zich niet aan zijn 

eigen regels.  

Juist eerlijkheid speelt op andere momenten in Hamlet een essentiële rol. Je kan niet 

verwachten van iemand dat die eerlijk is tegen jou als je zelf niet eerlijk bent tegen hem. Dit 

zien we terug in de scène tussen Hamlet en Guildenstern, waarin Guildenstern niet eerlijk is 

tegen Hamlet, maar hij wel verwacht dat Hamlet dat tegen hem is.
 35

 Hamlet heeft dat door en 

laat zich niet bespelen: “Do you think I am easier to be played on than / a pipe? Call me what 

instrument you will, though you / fret me you cannot play upon me.”
36

 Niet alleen eerlijkheid, 

maar vooral het deugdzaam en fatsoenlijk handelen werd erg belangrijk gevonden in de 

vroegmoderne tijd. Op die manier werden eventueel begane wandaden vergeven. Het draaide 

om het leren van je fouten en het verbeteren van je leven(sstijl).
37

  

                                                 
33

 Shakespeare, 189-201. 
34

 Ibidem, 227-233. 
35

 Ibidem, 321-323. 
36

 Ibidem, 323. 
37

 Greenblatt, 490-493. 
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Vervolgens wordt er ook getoond hoe bepaalde personages zich werkelijk gedragen. Er wordt 

gereflecteerd op het personage en zijn of haar bezigheden, maar er wordt ook een inzicht 

verschaft in hun gedrag en gedachtegang in hun keuzes. Hamlet beschouwt zijn moeder als 

een hersenloos en gewetenloos schepsel, omdat ze in korte tijd na de begrafenis van haar man 

meteen getrouwd is met zijn broer Claudius.
38

 Hamlet begrijpt haar keuze totaal niet en 

probeert daar later achter te komen door haar te confronteren met wat ze heeft gedaan. Met 

zijn reflectie zet Hamlet haar aan om te reflecteren op zichzelf en haar keuze inzichtelijk te 

maken, maar nog steeds begrijpt Hamlet haar keuzegedrag niet.
39

  

Hamlet is niet alleen boos op zijn moeder, maar op een gegeven moment ook op 

zichzelf. Hij is teleurgesteld in zichzelf, omdat hij zich laat meeslepen met zijn gevoelens. 

Zodra hij dit opmerkt, probeert hij zijn zelfbeheersing weer terug te winnen en de rede weer 

de overhand te laten hebben.
40

 

Ook Claudius geeft zich halverwege het handelingsverloop toe aan zijn zwakte. Hij 

toont berouw en heeft spijt van de wandaad die hij heeft begaan, maar dit verandert echter 

niets aan de situatie.
 41

 Het publiek krijgt op deze manier inzicht in de gedachten en het 

geweten van een moordenaar. Hij zal voor altijd moeten boeten voor zijn daad. Wellicht is dit 

een waarschuwing gericht aan de toeschouwers, dat ze nooit een moord moeten begaan, 

omdat dit dan het leven is wat je te wachten staat. Hetzelfde geldt voor wraak: het geeft maar 

tijdelijk voldoening, omdat het weer allerlei gevolgen met zich meebrengt, zoals bij Laertes 

en Claudius.
42

 Wraak was dus niet de oplossing. Dit had te maken met de opkomende 

rechtsspraak onder het bewind van Elizabeth I.
43

 Men mocht zich niet laten verleiden tot het 

nemen van wraak, want daders werden nu door de staat gestraft voor hun misdaden. De tijd 

van de moraal ‘oog om oog, tand om tand’ was daarmee voorbij. Aan het einde van de 

theatertekst drukt Hamlet Horatio op het hart dat iedereen op de hoogte gebracht moet 

worden van Hamlets verhaal, om mensen te behoeden voor dezelfde fouten. “Thou livest: 

report me and my cause aright to the unsatisfied.”
44

  

Bij het bestuderen van het gedrag van de personages in Hamlet wordt het belerende 

karakter in de benadering van het publiek zeer duidelijk. De toeschouwers werden in het 

theater geïnformeerd over en onderwezen in het Humanisme. Ze werden misschien zelfs 

                                                 
38

 Shakespeare, 175-179.  
39

 Ibidem, 339-342. 
40

 Ibidem, 277-278.  
41

 Ibidem, 328-331.  
42

 Ibidem, 398-406.  
43

 David Morse, England’s time of crisis: From Shakespeare to Milton: A Cultural History 

(Houndmills: The Macmillan Press LTD, 1989): 53-77.  
44

 Shakespeare, 458. 
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onbewust tot kritisch reflecteren en evalueren aangezet door hetgeen wat gepresenteerd werd 

aan hen. Shakespeare biedt in Hamlet volgens Frederik Korff hulp aan de toeschouwers om 

hun levenskennis te vergroten:  

 

“Het eerste, dat we aan zijn arbeid hebben, is dan ook de aesthetische ontroering om zijn 

schoone uitbeelding van het leven. Maar het is het leven, ons leven, dat hij aldus uitbeeldt, en 

hoe grooter en dieper persoonlijkheid de kunstenaar is, des te belangrijker is zijn werk voor 

ons derhalve ook in ander opzicht, uit het oogpunt van de levenskennis en van de 

levenskunst.”
45

 

 

Door middel van Hamlet leert Shakespeare de toeschouwers wat over hun eigen 

leven. Daarnaast zouden ze de opgedane kennis in hun dagelijkse leven kunnen toepassen. 

Hamlet fungeert hier dus als spiegel van de mens, waardoor we Hamlet mijns inziens zouden 

kunnen zien als een existentiële, prototypische nieuwe mens die door Shakespeare wordt 

gepresenteerd aan de toeschouwers, zodat zij daarop kunnen reflecteren. Met Hamlet opent 

Shakespeare de ogen van de toeschouwer en maakt hem of haar bewust van de wereld en de 

mensen om hem of haar heen.  

                                                 
45

 Frederik Willem Adrianus Korff, Levensproblemen bij Shakespeare (Haarlem: De Erven F. Bohn, 

1929): 65-66.  
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Hoofdstuk 3: Hamlet als nieuwsmedium? 

 

Niet alleen zorgt Hamlet voor een groter humanistisch bewustzijn bij het publiek. Hamlet is 

ook in staat om de toeschouwers te informeren over de tijd waarin ze leven. Zoals besproken 

was het ontwikkelen van de identiteit een veelvoorkomend aspect in het theater uit de tijd van 

Hamlet vanwege het opkomende Humanisme. Toeschouwers werden in het theater in staat 

gesteld om op zichzelf en hun identiteit te kunnen reflecteren. “As a place and medium where 

identity could be developed, the theatre could be sure of great social importance in such 

transitional times. (…) Elizabethan theatre presented very different identities and, thus, raised 

and dealt with the question of the search for new identity openly, (…)”
46

 Theater vervulde 

daarmee een belangrijke functie in de maatschappij. In Hamlet werden de toeschouwers niet 

alleen aangezet tot kritische reflectie op zichzelf, maar ook op bepaalde gebeurtenissen en 

voorvallen in de samenleving. 

In 2005 schreef Henk Gras een artikel over het Elizabethaans theater en de rol ervan 

in de maatschappij. Volgens Gras is het Elizabethaans theater qua functie in de maatschappij 

te vergelijken met de functie van onze huidige televisie. Ze zijn beiden te beschouwen als “a 

window on the world” en ze bestaan allebei uit een combinatie van entertainment en 

informatie.
47

 Het gedateerde nieuws dat op het toneel werd gepresenteerd, werd door middel 

van theater toch gebracht als recent nieuws: “There is much ‘news’ in the early-modern 

theatres, even though it often is nothing but the old news in a fashionable coat.”
48

 In de 

ensceneringpraktijk van een Elizabethaans toneelstuk draaide het vooral om het feit dat de 

acteur zelf onzichtbaar was. Hij moest volledig opgaan in zijn personage om zo representatie 

mogelijk te kunnen maken. De toeschouwer zag het toneelstuk dan als een realiteit. Dit 

versterkte volgens Gras het effect van het nieuws dat verwerkt was in de toneelstukken. Ook 

hierbij signaleren we een grote overeenkomst met het medium televisie, waarbij hetgeen wat 

zichtbaar is ook als realiteit waarneembaar is.
49

 Naar mijn mening maakt juist het aspect van 

realiteit deze metaforische vergelijking tussen het Elizabethaans theater en televisie 

aannemelijk. Zowel het Elizabethaans theater als het medium televisie proberen de realiteit te 

presenteren en komen in dat opzicht dus met elkaar overeen.   

                                                 
46

 Fischer-Lichte, 54.  
47

 Henk K. Gras, “The Elizabethan Theatre as Early-Modern Television” in News and Politics in Early 

Modern Europe (1500-1800), red. Joop W. Koopmans (Leuven, Paris Dudley, MA: Peeters, 2005): 

119. 
48
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49
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Echter is dit laatste aspect bij Hamlet naar mijn mening niet het geval. Mijns inziens 

presenteert Hamlet een mogelijke realiteit, waarbij de acteurs niet volledig onzichtbaar 

worden. Hierdoor zijn de acteurs beter in staat om met hun personages de toeschouwers 

kritisch te laten reflecteren op hun eigen identiteit. De toeschouwer wordt meegenomen in 

een mogelijke realiteit, maar blijft zich dan nog bewust van zichzelf. Shakespeare spreekt de 

mensen op deze manier indirect via personages aan, waardoor hij zichzelf in een veilige 

positie plaatst. Het is per slot van rekening niet Shakespeare in eigen persoon die uitspraken 

doet over Engeland, maar het zijn de fictieve personages. Hierdoor kan hij mensen 

informeren over gevoelige onderwerpen, zonder dat hij daarop als persoon kan worden 

aangesproken. In Hamlet wordt het voeren van oorlog bestempeld als zinloos geweld en puur 

machtsvertoon.
50

 “The imminent death of twenty thousand men that for a fantasy and trick of 

fame go to their graves like beds (…).”
51

 Alles en iedereen moet wijken voor het (her)winnen 

en behouden van status en eer. Claudius, maar ook Polonius vertonen hiertoe oneerlijk en 

achterbaks gedrag, waardoor dit gedrag niet in lijn ligt met het humanistisch gedachtegoed.
52

 

Naar mijn idee wil Shakespeare hiermee verwijzen naar Engeland onder het bewind van 

Henry VIII. Hij voerde oorlog om eer
53

, trouwde met de vrouw van zijn overleden broer
54

 en 

was meer bezig met het verdedigen van zijn status en familie-eer dan met regeren
55

. In dit 

geval zouden we Claudius kunnen zien als Henry VIII en Elizabeth I als Fortinbras die het tij 

zal laten keren.
56

 Echter blijven dit speculaties en zullen we dit nooit met zekerheid kunnen 

vaststellen.  

 Wat bij Hamlet wel het geval blijft, is dat het publiek zoals gezegd geïnformeerd 

wordt. De toeschouwers vergaren kennis over de tijd waarin ze leven, hun geschiedenis, maar 

met name over zichzelf. Omdat dit gebeurt door middel van theater, zou je kunnen zeggen dat 

theater een schakel wordt in het Humanisme uit die tijd. Een voorbeeld hiervan zien we ook 

letterlijk terug in Hamlet. Hierin wordt The Murder of Gonzago ingezet en als realiteit 

gepresenteerd om bij Claudius een reactie uit te lokken. Hamlet hoopt dat Claudius de 

uitgebeelde situatie herkent, zich aangesproken voelt en zijn daad toegeeft. Door middel van 

het opvoeren van The Mousetrap probeert hij Claudius te confronteren en te informeren over 

                                                 
50

 Shakespeare, 155-160, 369-372. 
51

 Ibidem, 371.  
52

 Ibidem, 227-233, 247-248, 357-358, 393-406. 
53

 Hollier-Larousse, 15, 19.  
54

 Ton Hoenselaars, Hoorcollege 10: Shakespeare’s World V.2.: Henry V. (Universiteit Utrecht, 

Engelse Taal- en Cultuurstudies. 14-10-2010): 31.  
55
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56
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zijn ware identiteit.
57

 De functie van het toneelstuk in het toneelstuk kunnen we in deze scène 

vergelijken met de vergelijking van Gras. De realiteit die wordt gepresenteerd met The 

Murder of Gonzago komt overeen met de realiteit die televisie aan zijn kijkers wil 

presenteren. Beide gepresenteerde realiteiten kunnen namelijk hun toeschouwers aanzetten 

tot kritische reflectie. Hiermee kunnen we stellen dat het toneelstuk in het toneelstuk ook in 

dienst staat van het Humanisme: “The play’s the thing wherein I’ll catch the conscience of 

the King.”
58

 

 Ik kan hieruit concluderen dat Hamlet wel degelijk een nieuwsmedium is. Aspecten 

uit de samenleving in die tijd zoals het Humanisme, de regering, het voeren van oorlog en het 

theater zijn als verwijzingen terug te vinden in Hamlet. Hamlet is echter niet te beschouwen 

als hét vroegmoderne nieuwsmedium, maar juist als een vorm van ‘early-modern television’. 

Het biedt een mógelijke realiteit, waarin er gebruik wordt gemaakt van entertainment en 

informatie.  

                                                 
57

 Shakespeare, 302-318. 
58

 Ibidem, 279.  
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Conclusie 

 

In mijn bacherlorscriptie heb ik de verbanden tussen Hamlet en de tijd waarin het geschreven 

werd door Shakespeare bestudeerd. Ik ben tot de conclusie gekomen dat juist de context van 

grote invloed is geweest op Hamlet en op de vermoedelijke uitwerking die het bij de 

toenmalige toeschouwers heeft gehad. Van de tijdspecifieke elementen was, zoals ik al 

verwachtte, het Humanisme het meest aanwezig. Ik had alleen niet gedacht dat het 

Humanisme de basis vormde voor het stuk. Ook kan ik concluderen dat Hamlet een 

theatertekst is waarbij het publiek bij uitstek wordt aangezet tot nadenken en wordt 

uitgedaagd om een kritische houding aan te nemen. Theatertekst en context zijn bij Hamlet 

onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

In Hamlet van Toneelgroep Oostpool uit 2010 zien we die verbinding naar mijn 

mening ook nog duidelijk terug. Het opdoen van kennis, de kwesties inzake leven, dood en 

gedrag spelen nog steeds een grote rol in hun versie. De succesvolle voorstelling van 

Toneelgroep Oostpool is voor mij een indicatie dat Hamlet toch na al die jaren nog steeds in 

staat is om mensen in vervoering te brengen. Dit is naar mijn idee te wijten aan het feit dat 

die specifieke elementen uit die tijd en dan met name het Humanisme nog steeds een rol 

spelen in onze samenleving. Over de keuze van regisseur Marcus Azzini voor Hamlet wordt 

gezegd dat die “(…) is gebaseerd op de overtuiging van de zeggingskracht van het stuk in het 

licht van onze maatschappelijke actualiteit.”
59

 Wellicht wilde Azzini juist nu Hamlet 

opvoeren, omdat we tegenwoordig misschien wel meer dan ooit bezig zijn met het reflecteren 

op onszelf en onze keuzes. Hamlet kunnen we hierdoor dus in principe nog steeds 

beschouwen als actueel. 

Korff impliceert dat er één bepaalde levenskunst is, waarover Shakespeare ons meer 

leert door middel van Hamlet.
60

 Ik ben het hier echter niet mee eens. Ik denk juist dat Hamlet 

duidelijk wil maken dat er niet één bepaalde levenskunst is, maar dat er een heleboel 

mogelijkheden zijn. Voor iedere persoon is het verschillend welke kennis hij of zij uit de 

theatertekst tot zich neemt of wat hem of haar aan het denken zet. Hamlet biedt de 

toeschouwer vele inzichten in de levens van anderen, maar daarmee ook in zijn of haar eigen 

leven. Het laat de toeschouwer een kritische houding aannemen tot de personages, maar ook 

tot zichzelf en de gebeurtenissen uit die tijd, waarmee die persoon in aanraking komt.  

                                                 
59

 Mark van Berlo en Joris van der Meer, Programmaboekje Hamlet. (Arnhem: Toneelgroep Oostpool, 

2010): 3. 
60
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Hamlet wil naar mijn mening niet een definitie geven van een universeel mens of de perfecte 

mens. In plaats daarvan wordt er in Hamlet een beeld geschetst van de humanistische mens 

die niet maar één vaststaande, onveranderlijke identiteit heeft. Een mens mag zijn zwaktes 

hebben, zolang deze maar worden herkent en toegegeven. Het gaat om gewetensvol 

handelen, waarbij je niet alleen eerlijk bent tegenover anderen, maar voornamelijk tegenover 

jezelf. 

 

Als ik wat betreft deze scriptie eerlijk ben tegenover mezelf, kom ik tot de conclusie dat ik 

ontzettend veel plezier heb beleefd aan het verrichten van onderzoek en het schrijven van het 

onderzoeksverslag. Daarbij moet ik wel eerlijk bekennen dat dit zeer veel inspanning heeft 

gekost. In verband met mijn vertrek naar Canterbury, heb ik bijna alle vrije tijd die ik had, in 

mijn scriptie moeten stoppen om tot het resultaat te komen waar ik naar streefde. Gelukkig 

werd ik begeleid door Bart Dieho, die mij van de nodige kennis heeft voorzien, mij terugfloot 

wanneer ik doordraafde en mij ondersteunde met goede raad.  

Ik had verwacht dat ik na deze intensieve, twee-en-een-halve maand durende Hamlet-

marathon me in alle interessante zaken van de theatertekst had verdiept en mijn Hamlet-

ervaring daar tijdelijk mee kon afsluiten. Niets is minder waar. In een vervolgonderzoek zou 

ik graag het aspect van krankzinnigheid willen onderzoeken. Want aan de ene kant zou ik 

Hamlet dus beschouwen als een manifest voor het Humanisme, maar aan de andere kant 

komt er wel een geest voor in Hamlet. Daarnaast zegt Hamlet dat hij weer krankzinnig moet 

zijn als de anderen binnenkomen, terwijl hij staat te praten met Horatio.
61

 Maar speelt hij dit 

wel? De voorstelling van Toneelgroep Oostpool vormde de aanleiding van het ontstaan van 

dit hersenspinsel. Daarin werd de geest namelijk niet belichaamd door een mens, maar werd 

er net gedaan alsof de geest aanwezig was. Hierdoor werd Hamlets krankzinnigheid 

(misschien wel onbedoeld) geloofwaardiger en meer kracht bijgezet. Juist op die momenten 

met de geest speelt Hamlet niet bewust krankzinnig… 

Ook vind ik het gegeven van een ‘play-within-a-play’ zeer interessant. Ik zou graag 

in meerdere toneelstukken van Shakespeare dit aspect willen bestuderen en bekijken waarom 

het wordt toegepast, met welk doel voor ogen en of dit doel uiteindelijk ook wordt behaald.  

Kortom, Shakespeare-ideeën blijven ook na de afronding van mijn scriptie bij mij 

opborrelen, ‘so the rest will not be silence’! 

 

                                                 
61
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