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EEN WOORDJE VOORAF
Met heeft mij zeer verheugd dat van deze vertaling een
tweede druk bleek noodig . Ze werd indertijd ondernomen ten
behoeve der Hagespelers, wier leider, Eduard Verkade, de
allereerste in ons land is geweest, die de vlottende en vluehtige,
men mag we] zeggen internationaal uitgesproken gevoelens en
meeningen over de wanbegrippen, die onze tooneel-voorstellingen
beheerschen, tot een daad van praktijk maakte . Ire belangstelling
die zijn werk tereeht heeft gewekt, is het mijne ten goede
gekomen, zoodat ik het, onverhoopt, heb kunnen herzien, gelijk
men dat noemt. Want, naar waarheid gesproken, was ik zulks
blijven doen, vanaf het eerste verschijnen tot op heden, en
zooals het flu wordt aangeboden, geloof ik we] er mijn uiterste
best aan to hebben besteed . Elders heb ik gezegd, dat mijne
vertalingen naar Shakespeare's tooneel-werken hoofdzakelijk zijn
ontstaan uit de voorstellingen die de gediehten in mij deden
geboren worden, naar dezelfde opvatting is ook de herziening
gesehied .
Alzoo vlei ik mij niet mijn vele beoordeelaars tevreden to
hebben gesteld . Ze hebben ongetwijfeld dikwijls gelijk gehad,
-- ook ik heb, Binds dien, mij de weelde getroost een 'ebsterdietionnaire aan to schaffen . --- Sours werd een allereerste lezing
teruggenomen, sours, door beter begrip, de verbeelding van
personen dichterbij benaderd ; steeds naar vereenvoudiging en
levendigheid in de wedergave getraeht ; het geheel kon blijven
gehandhaafd .
Shakespeare's diehtingen zijn zeer rijk van inhoud ; het is
verbazend to bedenken, gelijk Tame opmerkt in zijn „histoire
de la litterature Anglaise", dat deze volheid een tijdlang is

kunnen meegeleefd worden en daardoor bloeien kon . Moor
enkele regels, die ik ook ni niet voldoende tot hun recht vermocht
to brengen, verwijs ik naar een andere lazing aan hat einde
van hat boek .
Onlangs las ik toevallig cane bespreking mijner Romeo en
Julia-vertaling in Groot-Nederland . En na de lazing daarvan,
leek hat mij nog wanhopiger beoordeelaars als de hoofdredacteur
van dit tijdschrift ooit to kunnen behagen, aangezien ik ze ook
niet begeer to behagen .
Met een enkel woord wensch ik hier Arthur van Schendel
to bedanken voor zijne vriendschappelijk mij toegezondene
opmerkingen . Ik hoop dat de kunstenaar, die ons zulk een
beminlijk werkje schonk over Shakespeare's arbeid, leven en tijd,
genoegdoening moge vinden in daze herziene, Hollandsche
nadichting nu . En niet minder gaarne herdenk ik hier vrienden
als Prof. August Allebe en Frans Mijnssen, met wie ik made
van gedachten mocht wisselen bij dawn arbeid .
De eerste druk ward gemaakt volgens de uitgave van Cassell
and Company, 1894 . Daze tweede herzien, volgens de uitgave
van Dent and Co, 1909, naar de Cambridge-edition, en met
preface en toegevoegd Glossary door Israel Gollanz .
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zoon van den vorigen, en neef van den huidigen koning .
HORATIO, vriend van Hamlet.
POLONIUS, raadsheer van den 1(roon .
CLAUDIUS,
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BERNARDO,

eeiz soldaat .
REYNALDO, dienaar van Polonius .
Een 7(aptein .
Engelsche afgezanten .
Geest van Hamlet's vader .
FORTINBRAS, Prins van 7%Joorwegcn .
Tooneelspelers .
Twee Clowns, grafmakers .
GEERTRUIDE, I(onin gin van Denemarken en moeder van Hamlet .
OPHELIA, dochter van Polonius .
Heeren, dames, officieren, soldaten, zeelui, boodschappers en gevoig .
FRANCISCO,

Het sluk speelt in Elseneur, behalve in bet vierde tooneel van bet
vjjfde bedrjjf, waar bet tooneel voorstelt een vlakte in Denemarken .

EERSTE BEDRIJF .
TOONEEL I .

Elseneur. Een plat voor het kasteel.
Francisco, een schildwacht. Bernardo komt op em
hem of to lessen .
BERNARDO .
FRANCISCO .
BERNARDO .
FRANCISCO .
BERNARDO .
FRANCISCO .
BERNARDO .
FRANCI SCO .

En ik ben
BERNARDO .
FRANCISCO .

Wie daar?
Neen, antwoord

mIJ,

halt, en ontdek
u zelf.

Lang Jeev' de koning .
Bernardo?
Dezelfde.
Ge komt zeer prompt op tijd .
let sloeg juist twaalf, ga naar je brits,
Francisco.
Dankbaar dat ge me afloat, 't is bitter
koud,
meer dan zat.
Hadt gij een kalme wacht?
Geen muffs verroerde .

BERNARDO .
Al wel, go~nacht .
Als ge Horatio en Marcellus tegenkomt,
Die met mij waken zullen, spoor ze was.
FRANCISCO . Me dunks, ik hoot ze . - Halt! wie daar?
(Horatio en Marcellus komen op.)
H ORATI 0. Erfvri enden .
MARCELLUS .
En bondsmannen van den Deen .
FRANCISCO . 'k Wensch goeien nacht .
MARCELLUS . 0 ; vaarwel, mijn dappre . Wie loste u of ?
FRANCISCO .
Bernardo heeft mijn post . 'k 1lensch
goeien nacht .

(Afj
! Bernardo !
BERNARDO .
Zeg, --H ee, komt Horatio mee ?
HORATIO .
Maar 'n deal van hem .
BERNARDO.
Welkom, Horatio ; welkom, vriend Mar..
cellus .
MARCELLUS . i el, is das ding van nacht verschenen
wear?
BERNARDO .
'k Heb niets gozien .
MARCELLUS .
Horatio zegt, 't is inbeeldsel van ons,
Hij wil 't geloof niet in zich post doen vatten
Aan 't schriklijk spook, das wij tot twee keer zagen, -Daarom heb 'k dringend bij hem aangehouden
Die eindelooze wacht met ons to deafen,
Opdat, als die verschijning wederkeert,
Hij onze oogen billijke en hat toespreek' .
MARCELLUS .

2

H olla

Sus, sus ! 't zal niet verschijnen .
Ga wet zitten .
BERNARDO .
We gaan wear 'n aanval op uw ooren doen,
Hoe stark verschanst ook tegen ons verhaal,
Wat wij twee nachten zagen .
HORATIO .
1 el, zitten we
En last ons hooren wet Bernardo weet .
BERNARDO . Den laatsten nacht,
Toen gindsche zelfde star, ten west der pool,
Hear lichtloop door hat hemeldeel volbracht,
miser zij nu brands, Marcellus en ikzelf,
De klok sloeg juist een uur,
HORATIO .

(Geest komt op .)

Stil jij ! niet vender ; kijk, dear komt hat
wear !
BERNARDO . En juist hetzelfde, als de overleden koning.
MARCELLUS . Gij zijt een studieman ; zeg'twat, Horatio .
BERNARDO . Lijkt hat niet op den koning ? Kijk,
Horatio .
HORATIO . Buitengewoon !
hat nagelt me aan den
grond.
BERNARDO . 't 1 it aangesproken zijn .
Vraag 't wet, H Orati o .
MARCELLUS .
HORATIO . Wat zijt gij, die dit uur u kwalijk eigent,
En tegelijk die schoone krijgsmanshouding,
Waarin de majesteit van wijlen Denemarken
Bijtijden schreed ? Spreek, bij Cod, 'k gelast hat!
MARCELLUS . Het is beleedigd.
MARCELLUS .
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BERNARDO .
HORATIO .

Kijk, 't stapt statig been !
Halt! spreek ! spreek !'k gelast't, spreek !

(Geest af

o)

't l s weg, en zonder antwoord .
Hoe is 't, Horatio, ge beefs, ziet bleek .
Dat 's antlers toch dan inbeeldsel van ons ?
tat denkt ge er van?
H ORATIO . 'k Erken voor Cod, ik zou dit niet gelooven,
Hadde ik nu niet 't aandoenlijk waar getuignis
Van mijne eigne oogen .
MARCELLUS .
Leek 't niet den koning ?
HoRATIO . Als gij lijkt op uzelf.
Dit was dezelfde rusting die hij aan had,
Toen hij de eerzuchtgen Noorwegen bekampte .
Zoo fronsde hij eens, toen in een scherrep treffen,
Hij 't sledend Polenvolk neerbonsde op 't ijs .
't is vreemd !
MARCELLUS .
Zoo tweemaal reeds en prompt dit
ddodsche uur,
Ging hij stout stappende lands onze wacht.
H ORATI o. 1 k weet niet, waar mij n denken't zoeken
moet ;
Maar zoo in 't breede en ruime mijner meening,
Dit boodschapt niet veel rustigs onzen staat .
MARCELLUS .
Gaat zitten, vrienden, last wie 't weet
't mij zeggen,
Waarom zoo'n scherp en ooginspannend waken
Af beult al nachtelijk 's lands onderdaan ?
En waartoe 't daaglijksch gieten van kanonnen
En 't buitenslands opdoen van krijgstuig client?
MARCELLUS .
BERNARDO .
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1 aartoe das werven van scheepstimmerlieden,
Die zelfs hun Zondag niet meer kunnen houden?
Wat is er gaand, das zulk een zweetend haasten
Den nacht maakt tot saamwerker met den dag ?
Wie kan mij hier inlichten ?
HORATIO .
Dat kan ik ;
Tenminste, zoo 't gerucht gees . De voorge koning,
Wiens beeld zoo pas aan ons verschenen is,
Was, zoo ge weet, door Fortinbras, den Noor,
Daartoe geprikkeld door eerzucht'gen trots,
Gedaagd ten strijd ; waarin Hamlet, de dappre
Zoo schat men, deeszijds de ons bekende wergild, hem
Sloeg dezen Fortinbras, die bij verdrag verzegeld,
Door wet en ridderrecht near eisch bekrachtigd,
Verbeurde, zoo hij sneuvelde, al de landen,
Die hij bemachtigd had, aan zijn verwinnaar .
Waartegenover onze heer verpandde
Een evenredig deel, hetwelk de erfnis
Van Fortinbras ten goede wear gekomen,
Zoo hij had overwonnen ; alzoo ook,
Vigil door gezegd verdrag en 't bindende artikel
Het zijne aan Hamlet. Nu, prins Fortinbras,
Van ongebonden aandrift heer en vol,
Heeft scan de Noorsche grenzen hier en dear,
Een troep bijeen geschooid van ruwe kerels,
Tuk, voor kost en spijs, op ieder waagstuk,
Wear pit in steekt, en dit niet anders dock -Gelijk wel merkbaar is in omen staat
Dan om met sterke hand en dwangvertoon
Het land weer to herwinnen das zijn vader,
Als wend gezegd, verloor. Dit is, dunks mij,
De grootste drijfkracht onzer toebereidsels,
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Waarom wij wacht bier houden, d' oorsprong van
Dc posthaast en de hurrie in bet land .
BERNARDO . Mij dunks, 't zal wel zoo zijn . Maar
juist daarom,
Hoe treffend, das dit dreigende figuur
In waapnen ons verschijnt, den vorst gelijk,
Die was en is de oorzaak van den strijd .
HORATIO . Een lastig stofje is 't in ons geestesoog .
In 't heerlijkst, lauwerrijkst bestaan van Rome,
Kort v6br de oppermachtige J ulius viel,
Ontzerkten graven zich en riffen-in--waden
Piepten en taterden door Rome's straten .
Vuurstaart-sterren en bloedig roods dauwen
Voorspelden kwaad en de vochtge planeet
Op welker invloed stut Neptunus' rijk,
Werd doodsch van duister als in d'oordeelsdag.
J uist dergelijke meldingen van rampen Kondschappers van bet naderende onheil,
Een woord vooraf can 't zich vervullend teeken Vertoonen ons nu semen card en hemel
Voor ons klimaat en onze Jandgenooten . (Geest komt weer op. )

Maar, still kijk! kijk, dear komt bet weer terug!
1k kruis bet, al verzengde 't mij . - Sta, spook!
Hebt gij geluid in u, gebruikt ge sen stem,
Spreek tot mij!
(De geest spreidt zin armen uit.)
Als dear lets deugdelijks gedaan ken worden,
Dat u tot rust ken strekken, mij tot hell,
Spreek tot mij!
Zoo gij 't verborgen lot west van uw land,
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laarvan de kennis mooglijk onheil wends,
0, spreek!
Of zoo gij heimlijk in uw leven gaarde
Een uitgebuite schat en die begroef,
Waarvoor, zegt men, gij geesten vaak blijft warm,
(De haan kraaiL)

Spreek er van, sta en spreek, -- Hou't, Marcellus.
MARCELLUS . Zal er near slaan ik met mijn partesaan ?
HORATIO . Doe het, als 't geen stand houdt .
BERNARDO .
' t Is bier!
HORATIO .
't Is bier!
MARCELLUS .

't I s weg !

(Geest af.)

Hoe majesteitlijk was 't, wij plegen schennis
Door bet geweld-vertoon van onzen kant ;
Het is toch onverwondbaar als de lucht,
Onze ijdle slagen werden booze spot .
BERNARDO . Het wou juist spreken toen de haan
grog kraaien .
HORATIO . En toen grog 't henen als sen schuldig
i emend
Bij 'n dreigende oproep. l k vernam wel eens,
De haan, die de klaroen steekt van den morgen,
Maakt met zijn luide en schrillig-hells keel
Den daggod wakker ; en bij de eerste waning,
Wear bij oak zij, in zee, vuur, aarde of lucht,
Spoedt zich zoo'n afgedwaalde doolgeest voort
Near zijn gewest ; van 't ware in zulk verhaal
Caf wel dit pas aanwezig beeld bewijs .
MARCELLUS . 't Verzwijmelde bij 't kraaien van den haan.
7

Men zegt, das immer als de erinringstijd
leer nadert der geboort' van onzen Heiland,
Dc daagraads-vogel gansch den nacht door zings.
En dan, ze zeggen, kan niet een geest uitgaan ;
Dc nachten zijn gezond ; dan treft geen ster
Die valt, geen fee heeft vat, geen heks bekoring,
Zoo heilig en gena-.vol is die tijd .
HORATIO . Zoo hoorde ik ook, en lets er van geloof 1k .
Maar zie ginds de uchtend in 't roosvervig kleed,
Den dauw doorschrijden van de oostlijke heuvlen ;
Last ons de wacht opbreken ; naar mijn meening
Doers wij het best, om vat van nacht wij zagen
Pries Hamlet mee to deelen. Bij mijn levee,
Die voor.-onsstomme geest zal tot hem spreken .
Oordeelt gij goad, das wij 't hem apes maiden,
Naar 't onze licfde eischt en plicht gebiedt?
MARCELLUS . 1k bid u, last ons 't doen, 'k west juist
van morgen
Waar wij 't gcschiktst hem zullen kunnen vinden .
.)
(if
TOONEEL 11 .

E en St a at s z a a I .
Trompetten . De Koning, Koningin, Hamlet, Polonius,
Laertes, Voltimand, Cornelius, Heeren en Gevol g.
KONING. Ofschoon van onzen dierbren broader
Hamlet
De doods-gedachtnis groent nog, en 't oirbaar is,
Ons hart to dragen in rouw ; das heel ons rijk
Leeds fronsing houde op zijne wenkbrauw nog ;
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Heeft onze reds zoo natuur bedwongen,
Dat wij met wijze smart hem nu gedenken
I n bindende herinnering aan ons zelf .
Dien ten gevolge, eertijds onze zuster,
Nu onze koningin, de hoog-verheevne,
Weduwlijke erve van dees strijdbren staat,
Wij, als het ware in verslagen vreugde,
Met sen oog schreiend en sen lachend oog,
Met jubcl bij lijkdienst en klacht bij bruiloft,
l n even schalen wegend lief en Iced,
Namen tot vrouw. En niet Merle wij hebben
Uw wijzren raad weerstreefd, dewelke is vrijlijk
Daarmede saamgegaan : Hebt dank voor alles.
Nu volgt, gij west, de jonge Fortinbras,
Te nietig over onze waarde denkend,
En meenend onze staat bleef na den flood,
Van onzen dierbren broeder ontwricht achter,
Te zeer vertrouwd met zijne voordeelsdroom,
Hij heeft niet afgelaten ons to tergen,
Met boodschappen om de wedergaaf der landen,
Rechts-wettelijk verloren door zijn vader
Aan onzen dappren broeder. -- Cenoeg van hem.
Nu wat ons-zelf aangaat en flit ons saamzijn,
Zoo staat de zaak. Wij hebben hier geschreven
Aan Noorwegen, oom van pries Fortinbras,
Die machtloos en bedleegrig, nauwlijks west
Van flit zijns neven plan, - om to onderdrukken
Net hiermee vender gaan ; daar werving, lichting,
Net brengen op getalsterkt' most geschieden
Van uit zijn onderdanen . Dies, wij zenden,
Coeds Cornelius u, u, Voltimand,
Als dragers dezer groet aan de ouden Noorweeg' ;
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En met geen andre eigenmachtigheid
Tot onderhandlen met den koning dan
De speelruimt' guns besloten in de artiklen .
Vaarwel ; en dat uw spoed uw ijver love .
CORN . en VOLT. Altijd, in alles blijven we u
trouwplichtig .
KONING . Geenszins betwijflen wij't ; hartlijk vaarwel .
.
(Cornelius en Voltimand cf
En nu, Laertes, wet hebt gij voor nieuws ?
Gij spraakt van een verzoek, wet is 't, Laertes ?
Gij kunt plat reedlijk spreken tot den Deen,
En in 't verloorne . Wat kondt gij vragen, Laertes,
Niet ear mijn aanbod zijnd' dan uw verzoek ;
Met hoofd is in geboorte aan 't hart plat nader,
De hand plat meer werktuiglijk voor den mond,
Dan Denemarkens troop is voor uw vader .
W at wenschte gij, Laertes ?
LAERTES.
Geduchte hear,
Uw hoog verlof near Frankrijk veer to keeren,
Van wear ik gretig kwam near Denemarken
Mijn plicht betoonen tijdens uwe kroning .
Maar nu, belijd ik, nu die plicht vervuld is,
Gaan mijn verlangens derwaarts wear en nijgen
Eerbiedig om verschooning en verlof .
KONING . Hebt gij 't verlof uws vaders ? Wat zegt
Aolonius?
Aol.oNlus. Hij heeft, hear, 't stug-gegevene mij afgewrongen
Door een volhardend vragen ; 'k heb ten leste
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Aan wil en wensch mijn zegel meat gehecht ;
l k bid u zeer, reef hem verlof tot gaan .
KONING . 'k Ontsla u den ; kies goad uw uur, Laertes,
Besteed uw eelste gaven voor uzelf.
Nu, Hamlet, mijn beminde neef en zoon,
HAMLET. (terzijde .)
lets meet den bloed- en minder geestverwant .
KONING . Hoe is 't, dat nog de wolken om u hangen ?
HAMLET. Niet dus, mijn hear, ik sta to veal in de zon .
KONINGIN . Mijn goede Hamlet, leg uw nachtkleur af,
En zie als tot een vriend near Denemarken .
Zoek toch filet altijd met geloken oogen
Near uwen edelen vader in hat stof .
Gce weet, 't is elk gemeen, wet leeft moat sterven,
Door 't aardsche gaande, de eeuwigheid be~rven .
HAMLET. 't I s zoo, Mevrouw, gemeen, ja .
KONINGIN .
Wel flu den,
Waarom schijnt hat bij u zoo zeer bizonder ?
HAMLET. Niet schijnt, Mevrouw, neen is ; ik ken
filet »schijntcc,
't Is filet mijn mantel, moeder, zwart als inks,
Noch de ernstig-donkere gewoonte-dracht,
Noch 't zuchten loozen uit bezwaarde borst,
Neen, ook filet 't welig wellen uit hat oog,
Noch 't nederblikkend, sombere gelaat,
Met heel hat rouw-vertoon, manieren, vormen,
Dat werklijk mij weergeeft : dit, waarlijk »schijntcc,
Want dit zijn dingen, die een mensch ken spelen ;
>>

Ik draag jets meer-den-toonbaar in mijn hart ;
Dit alias smuk meer is en tool van smart .
KONING . 't Is loflijk in u, Hamlet, en beminlijk,
Dit rouwgevoel to wijden aan uw vader ;
Bedenken echter moest gij, ook uw vader
Verloor een vader eens, en die den zijne ;
We] past 't gestelden tijd den overlevende
Near kinderplicht to rouwen, maar zulk een
Hardnekkig treuren is zich laten gaan
In zondige stugheid ; 't is onmanlijk lijden ;
Het toont een wil zeer strijdig met den hemel,
Een ansterk hart, een wrevelig gemoed,
En een onnoozel inzicht, ongeschoold .
Wat moat geschien, bekend is en besef bear,
Als welke alledaagschheid ook to vatten ;
Waarom wij zouden, in onze opstandge wean,
't Zoo eigendunkelijk ter harte nemen ?
Foci, 't is vergrijpen aan den hemel zich,
Vergrijp den doode, en vergrijp natuur,
En voor de rede dwaas, wier daaglijksch theme
l s »doode vadersct die 't steeds verkondigde
Van 't eerst lijk of tot aan wie stierf vandaag,
»Dit most zoo zijn.(( 1lij bidden, were van u
Dit nuttelooze lijden, dank aan ons,
Als aan een vader : Laat de wereld 't boeken,
Dat gij hat allernaast staat omen troop ;
En, met niet minder adeldom van liefde
Dan de dierbaarste vader wijdt zijn zoon,
Voel ik met u. flat nu uw plan betreft
Near Wittenbcrgs school terug to keeren,
't Is zeer afwijkende van omen wensch ;
Wij smeeken u, geneigd to zijn tot blijven,
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Hier, onder onze guile en gastvrije oogen,
Onze eerste hoveling, neef en onze zoon .
K0NINGIN . Laat niet de bee te loot gaan van uw moeder,
Blijf Hamlet, bid 'k, ga niet naar Wittenberg.
HAMLET . 'k Zal naar mijn baste kunnen u gehoorzamen .
KoNI NG .1 el, dat klinkt goad en een mooi antwoordis't ;
Vertoef hier als wijzelve . -- Kom, Mevrouw,
Hamlets onafgedwongen, zachte instemming,
Ze glimlacht tot mijn hart . Als eerbewijs
Zal Denemarken heden geen dronk plengen,
Of 't zwaar geschut zal hat den wolken maiden
En 's konings roes de heemlen doen doorgalmen,
Her..sprekend aardschen donder . Laat ons gaan .
(Troinpetten, alien af, behalve Hamlet .)
HAMLET. 0, dat dit to to vaste vleesch wou smelten,
D ooi en, en zi ch ontbi nden i n een dauw !
0, dat niet de Allerhoogste zijn gebod
Gesteld had tegen zelfmoord . 0, God! God!
Hoe muf, langwijlig, plat en noodeloos,
Schijnt al dat drijven van de wergild mij !
Foei er over ! Foei ! 't is een vervuilde tuin,
Die schoot in hat zaad ; guile en grove dingen
W'oekren hem vol . Dat hat daartoe moest komen !
Twee maanden dood ; - neen, zooveel ni et, geen twee!
Zoo'n pracht van 'n koning ; hij die was bij daze
'n Apollo bij 'n sater ; zoo lief voor mijn moeder,
Niet duldend zelfs, dat maar de wind das hemels
Te ruw hear wangen strookte. Heeml en aarde !
Moat ik herinren ? 1 el, ze kon aan 'm hangen
Of groeide meet en meet hear honger aan,
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Door 't voedsel wat ze ontving . Toch, al binnen 'n
maand,
Niet denken'r aan - zwakheid, uw naam is vrouw !
Een kleine maand ; ear zelfs de schoenen sleten,
Waarin zij volgde, 'n Nlobe, enkel tranen,
De bear mijns vaders ; waarom zij, juist zij !
0 Clod ! een beast, dat geen verstand gebruikt,
Cerouwd had langer, - gehuwd met m'n oom,
Mijns vaders broer, maar niet maar op hem lijkend
Dan ik op Hercules ; binnen een maand,
Eer nog 't zilt van de ongerechtigste tranen
Het rood ontstak in hear gewreven oogen,
Zij trouwde : -- o godvergeten spoed, to rennen
Met zulk een haasten near bloed-schennige lakens !
Het is niet en hat wordt ook nimmer goad .
Break maar mijn hart, ik moet mijn mond weer houden!
(Horatio, Marcel l us en Bernardo komen op .)
HORATIO . Hail uw Hoogheid !
HAMLET .
'k Ben blij u wel to zien .
Horatio ? - of ik vergat wie 'k ban .
HoRATIO . Die is 't, mijn hear, en steeds uw arme
di enaar .
HAMLET. Mijn baste vriend ; - feat ons dien titel
ruilen .
Wat doer gij hier uit 1 littenberg, Horatio ?
Marcellus ?
MARCELLUS . Mijn goede hear, -HAMLET . Verheugd to zien u . -- (tot Bernardo)
Coeden avond, m'heer.
Maar, wet doer gij uit l ittenberg, Horatio ?
HoRATIO . Een lanterfantige bevlieging, hear .
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HAMLET . 1k zou't niet graag uw vijand hoorenzeggen,
En 'k last mijn ooren geen geweld aandoen,
Ze tot vertrouwden maken van 'n verslag,
Tegen u zelven ; gij, een lanterfanter !
Maar was hebt gij to doen in Elseneur ?
1 ij zullen u, eer ge gaat, 't diep-drinken leeren .
H ORATI o . 1 k kwam hi er om to zien uws vaders
uitvaart .
HAMLET .
Ceen spotternij, ik bid je, schoolkameraad ;
1 k denk, gij kwaamt hier zien mijn moeders bruiloft .
HORATIO . Ja, waarlijk, heer, het volgde gauw elkaar.
HAMLET.
Zuinig, zuinigheid, vriend ; de uitvaarts~
gerechten
Koud konden dienen voor de bruilofts .-tafels.
Had' ik eer mijn diersten vijand in den hemel
Dan ooit diep dag ontmoet, Horatio !
Mijn vader, --- mij dunks, ik zie mijn vader . -H ORATI o. 0 waar, H eer ?
HAMLET .
1 n 't oog mijns geestes, Horatio .
H ORATI O .
1 k zag hem eens : hij was een schoone
koning.
HAMLET .
Hij was een man, neem hem in zijn geheel,
'k Zal ni comer weder zij ns gel ij ke zien .
HoRATIO .
Heer, naar mij dunks, ik zag hem gisternacht .
HAMLET . Zag, wi en ?
HORATIO . Mijn heer, den koning uw vader .
HAMLET .
Mijn vader ?
Is

Temper uw verwondring voor ears oogenblik
Door een aandachtig luisteren, dat 'k overbrenge,
I n tegenwoordigheid van deze edelen,
Dit wonder u .
HAMLET.
Om Gods wil, last mij hooren .
H ORATI o . Twee nachten nu reeds warden deze hearers,
Marcellus en Bernardo, bij hun wacht,
In 't doodsche, brake midden van den nacht,
Als volgt bezocht : 'n Gestalts uw vader eenlijk,
In wapenen, van top tot teen, vol komen,
Verschijnt voor hen en schrijdt met plechtgen gang
Langzaam en statig fangs hen . Driemaal ging hat
Zoo ears hun starre en bangs oogen fangs,
Op de afstand van zijn staf-lengt', terwijl zij
Tot dril bijna versmolten van benauwdheid,
Stour stonden en sprakeloos. Dit kwamen zij,
Mij, heimelijk nog huiverend, berichten ;
En toen, den derden nacht, heb 'k mee gewaakt
En zag gelijk zij 't meldden mij, wet uur,
Gedaante aangaat, elk woord bleak wear en richtig,
Het spook verschijnen . Ik kende uw vader :
Dees handers zijn niet sender .
HAMLET.
1Xfaar was dit ?
MARCELLUS . 't Gebeurde op hat terras alwaar wij
waakten.
HAMLET. En spraakt gij hat niet aan ?
HORATIO .
Dat deed ik, hear.
Maar't gaf niet eenmaal antwoord ; toch, eens, dacht me,
Hief hat zijn hoofd op en verroerde zich
Tot een begin, alsof hat zou gaan spreken ;
HORATIO.

Maar joist kionk 't roepen van den morgenhaan,
En bij dat kraaien kromp hat haastig hears,
Verdween 't uit ons gezicht.
Het is zeer vreernd .
HAMLET .
HORATIO . Zoo wear ik Jeef, vereerde hear, 't is wear ;
Wij meanders dat, near onze plicht 't ons voorschreef,
Wij 't u verwittigen moesten .
HAMLET . SteJlig, steilig, hearers ; maar, dit ontrust
mij zeer.
Houdt gij de wacht vannacht?
Dat doers wij, hear .
MARCELLUS, BERNARDO .
HAMLET . I n waapnen, zegt ge?
MARCELLUS, BERNARDO . In waapnen .
HAMLET .
Van top tot teen?
MARCELLUS, BERNARDO . Mijn hear, van hoofd tot voet .
HAMLET.
Dan, zaagt gij niet 't gelaat?
HORATIO . 0! ja, rnijn hear ; 't vizier was opgeslagen.
HAMLET. Hoe, keek hij boos?
HORATIO . Een voorkomen meer smartelijk dan toornig.
HAMLET. Bleak, of rood?
HORATIO . Nears, erg b1 eek .
HAMLET.
Vestte hij zijn oogen op u?
HORATIO . Voortdurende .
HAMLET.
1k woo, 'k was dear geweest .
HORATIO . Het zoo u zeer hebben verbaasd .
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Zeer waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk .
Bleef 't lang?
HORATIO . Zoolang als zonder haast men telt tot
honderd .
MARCELLUS, BERNARDO . Langer, langer .
HORATIO . Niet toen ik 't zag .
HAMLET .
Zijn beard was grijzend ? neen ?
HAMLET.

Die was zoo ik het bij zijn levee zag,
Een zilvrend zwart.
HAMLET .
Van nacht houd 'k mee de wacht,
Misschien verschijnt het weer .
HORATIO .
Dat zal het zeker .
HAMLET. Als't zich verstout mijn vaders vorm to leenen,
Spreek ik het toe, a1 gaapt' hel-zelf mij aan,
En mij gebood to zwijgen. 1k bid u alien,
Zoo gij tot nu geheim hieldt dit gezicht,
1 i1 het bewaren in uw binnenst nog ;
En wat er anders ook geschied' van nacht,
Geef het een uitleg, maar een uiting niet .
1k zal uw trouw vergelden. -- Nu, vaarwel,
Tot op 't kasteel-plat, -- tusschen elf en twaalven,
Vied ik u dear.
ALLEN .
Onze eerbied, Uwe hoogheid .
HAMLET. Uw llefde ; als de mijne t' uwaart. Vaarwel .
(Horatio, Marcellus en Bernardo af.)
Mijns vaders geest - in waapnen ; - er hapert wet ;
1 k gis vuil spel ; ik wou het was al nacht !
HORATIO .
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Tot dan, rustig, mijn ziel .
Cemeene daden
Naar 't licht toe willen, schoon door 'n berg beladen .

('If.)
TOONEEL

Ill .

Een kamer in het huffs van Polonius .
(Laertes en Ophelia komen op .)
LAERTES . Al mijn benoodigdhe~n zijn ingescheept,
Vaarwel ; en zuster, zoo de wind geeft zegen,
En het geleide is strekkend, slaap dan niet,
Maar last lets van u hooren .
OPHELIA.
Twijfelt ge aan mij ?
LAERTES . Wat Hamlet aangaat en zijn 't hof-u-makers,
Houd 't voor manieren slechts, een jonkheids-spel,
Een violetje in den drang der lente,
Vroeg-6p, kortstondig, lief, maar gauw verbloeid,
De gearing en verkwikking voor een poosje ;
Meer niet .
OPHELIA . Meer niet dan dat ?
LAERTES.
Neem 't niet voor meet .
Natuur toch, wassend, neemt niet enkel toe
l n omvang, kracht ; maar wijl de tempel groeit,
Croeit ook de binnen-dienst van ziel en geest
C edij end mee. Mi sschi en houdt hij nu van j e,
Besmeurt geen vuil, geen sluwigheid de deugd
N u van zijn wil ; maar gij moet wel bedenken,
Hoe hoog hij staat, dat das zijn wil niet hoort hem,
Daar zelf hij de onderdaan van zijn geboorte is .
Hij mag niet als geringe lieden doers,
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Uitpikken voor zichzelf, want van zijn keus
Hangs 't hell of en hat welzijn van den staat.
Zijn keus moat uitteraard gebillijkt worden,
De stem en bijval hebben van das lichaam,
aar hij hat hoofd van is . Dus, als hij zegt
U lief to hebben, past aan u 't gelooven
l n zoover slechts als hij bij machte is
Zijn woord gestand to doen ; was reikt niet vender
Dan de algemeene stem van Denemarken wil .
En dan, bedenk was scha uw ear kan lijden,
Zoo ge al to willig naar zijn liedjes luistrend,
Verloort uw hart, de schat schonk van uw kuischheid
Aan zijn onstuimgen, onbeheerschten drang .
Vrees hat, Ophelia, vrees hat, lieve zuster,
En houd u achteraf in uw gevoelens,
Stel u niet bloot aan hat gevaar der lust .
't Omzichtigst maagdje is altijd nog to weeldrig,
Als zij haar schoonheid voor de maan onthult ;
De deugd zelf niet ontkomt aan 's tasters streken,
De worm knaagt aan de kinderen der lente
Te dikwijls eer hun botsels opengaan
0, in de ochtendlijke, dauwige jeugd
Verschrompling en verdorring dreigen zeer ;
Wees op uw hoede ; niets zoo veilig als vrees
J eugd is opstandig in zichzelf alreeds .
O PHELIA . l k zal de werking van uw goede lessen
Als 'n wachter zetten bij mijn hart, maar, broader,
Doe niet als ankle booze leeraars doen,
Die wijzen 't steile doornenpad ten hemel,
En onderwijl als wilde libertijnen,
Het dartelzuchtige bloempjes-pad betreden,
Eigen sermoen niet tellen .
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0, niet ik.
maar daar mijn vader komt
(Polonius kom ~ op .)
Een dubble zegen is dubble genade ;
Net toeval glundert naar een tweede afscheid .
POLONIUS .
dog hier, Laertes? aan boord, aan boord,
't is schande,
De wind zit in de hale al van uw zeil,
Er words op u gewacht . Daar, neem mij n zegen ;
(Leggend zijn hand op Laertes' hoofd.)
En tracht mijn luttel weinige voorschriften
Te griffen in hat brain . Dank nooit hardop,
En mask dnklare denking niet tot daden ;
Gemeenzaam moogt gij zijn, maar niet gemeen ;
lanneer ge vast-beproefde vrienden hebt,
Klamp ze aan uw ziel met stalen haken vast,
]Mar last in de omgang niet de hand vereelten
Door ieder piep-kaal pochertje. Vermijd
Krakeel en twist ; maar, eens er in geraakt,
Zorg das ge ontzien er wader buiten treads .
Lean iedereen hat oOr, uw stem slechts enklen,
1 eeg wat elk meant, sehort eigen oordeel op .
Kostlijk uw dracht zij, naar hat past uw bears,
Niet buitensporig zwierig, rijk niet boat :
Want 't kleed zeer dikwijls toont was man hat draagt ;
't Zijn joist in Frankrijk de eelsten, hoogst-geplaatsten,
Die 't keurigst en 't voornaamste zijn daarin .
Oeen borger zult gij zijn, ook niet een leaner ;
Bij leaning gaat en vriend en geld verloren,
En borgen stomps hat scherp van 't overleg .
Dit bovenal,
wees eerlijk voor uzelf ;
LAERTES .

lk mar to fang,
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heb ze in mijn geheugen opgeborgen,

En er moat volgen, als de dag den nacht,
Dat gij niet valsch kunt zijn voor wie dan ook .
Vaarwel ; mijn zegen binde in u dit alias .
LAERTES . Zeer needrig neem ik oorlof van u, hear .
POLONIUS .'t Getij is noodend ; ga, uw dienaars wachten .
LAERTES . Vaarwel, Ophelia ; en gedenk mijn woorden .
O PHELIA . l k
En gij zult zelf den sleutel houden .
LAERTES . Vaarwel .
(hf.)
PoLONIUS . 1Xlat was 't, Ophelia, dat hij tot u zei ?
OPHELIA . Veroorloof, hear, lets wat betreft Heer
Hamlet .
PoLONIUS . Wel, goad bedacht,
Naar 'k hoorde ook, schonk hij u den laatsten tijd
Vaak een vertrouwlijk uur en waart gijzelf
Daarbij een zeer inschikkelijk gehoor.
Als dat zoo is, (en zoo wend 't mij verteld,
En dat waarschuwender wijze) moat 'k u zeggen,
Dat gij uzelve niet zoo klaar begrijpt,
Als t voegt aan myna dochter en uw ear .
Wat is er tusschen u beiden? Zeg mij alias .
OPHELIA. Hij toonde mij door menige verzekering,
Mijn hear, genegenheid, den laatsten tijd .
POLONIUS . Genegenheid? poeh! als 'n groan ding
praat ge,
Lang nog niet rijp voor zoo'n gewaagd geval .
Gelooft gij die verzekeringen, als ge 't noemt?
OPHELIA . l k weet niet, hear, wat ik er van moat denken .
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Wel, leer 't van mij en houd uzelf voor'n
zuigling,
Dat gij voor goede count naamt die verzekeringen
Van slecht allooi . Verzeker uzelf beter ;
Of, om den adem niet van de armen zin to smoren,
Hem plagend dus, ge maakt tot 'n dwaas mij zeker .
PoLONlus .

Mijn heer, hij onderhield mij van zijn liefde
l n zeer voeglij ken vorm .
OPHELIA .

vorm, moogt gij 't noemen -- ga voort,
ga voort .
0 PH ELI A . En gaf zijn woorden stell i ghei d door bij na
Al wat er heiligs voor den hemel is .
POLONIUS .

J a,

Ja, knippen voor houtsnippen ; 'k weet
to goed,
Hoe kwistig dat de ziel, als 't bloed gaat gloeien,
Den mond geloften leent. Die gloed, meisje,
Cevend meer licht dan warmte,
beide doof,
Zelfs onderwijl 't beloven words gedaan,
Neem 't niet voor vuur . Wees in vervolg van tijd,
Wat kariger met uw jonkvrouwlijk bijzijn,
En leg uw omgang 'n hooger maatstaf aan
Dan een bevel tot 'n onderhoud . En was
Heer Hamlet aangaat, geloof in zoover hem,
Dat jong hij is ; hij loops aan langer leiband
Dan u gegund mag worden . In 't kort, Ophelia,
Vertrouw zijn eeden niet . 't Zijn middlaars slechts,
En niet van zulk gehalte als 't kleed vertoont,
't Zijn smeekelingen met onzaalge beden
Als heilgen prevelend van vroom verbond,
Om beter to bedriegen . Eens vooral,
POLONIUS .

23

En klaar gezegd, van nu of zag 'k u gaarne
Was minder spilziek met uw vrijen tijd,
Dan zoo to smoezen en babblen met Heer Hamlet.
Draag zorg er voor, beveel 'k u, ga flu been.
(Af.)
OPI-IELIA . 1k zal gehoorzamen, mijn hear .
TOONEEL IV.

H et Kasteel-plat .
Hamlet, Horatio en Marcellus komen op .
De lucht bijt vinnig ; 't is bizonder koud .
HORATIO . Het is een nijpende en grimge Iucht .
HAMLET. Hoe last zou 't zijn?
HORATIO.
1k dank op slag van twaalven .
MARCELLUS . Neen, 't heeft geslagen .
HORATIO . Zoowaar? ik hoorde 't niet : dan treks bet
naar 't getij,
Waarin de geest gewoon to wandlen is .
HAMLET .

(Trompetten en sciwlen acbter bet tooneel .

Was wil dit zeggen, beer?
HAMLET. De koning waakt van nacht en pakt zijn roes,
Houdt drinkgelag, 't gezwets is vol in gang ;
En als hij neerspoelt gulpen Rijnschen wijn,
Trumpet en keteltrom, verkondigen brallend
De glorie van zijn drunk.
Is 't een gebruik?
HORATIO .
HAMLET.
Wel, zeker is 't.
Maar naar mijn smack, - schoon 'k bier geboren ban,
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En erbij groot gebracht, - is her een zede
Eervoller our to laten dan to volgen .
Dit brain-bezwarend nachtgebraak maakt ons
Ten oost en west berucht bij andre volken :
Ze heeten dronkaards ons, met zwijnige namen
Bevuilen ze omen titel ; en voorwaar,
't Ontneemt aan 't schoonst
zelfs wat tot stand wij
brengen,
De pit en 't merg van dat wat ons bepaalt .
Zooals hat vaak gebeurt bij enkelingen,
Dat wegens 'n zieke stee in hun natuur,
lets aangeboorns, (waaraan zij schuldloos zijn,
Daar toch natuur haar oorsprong niet lean kiezen)
't Zij door de weeldrigheid van somger aard,
tat sours vernielt der rede stut en steunsels ;
Of door 'n aanwendsel, dat to stark doorzuurde
De erkende levensvormen ; - dat die menschen, Dus dragend, zeg ik, 't merle van een mismaking,
Zijnde natuurs knechtskleed of doem van 't lot, -Al waren als genade pour hun deugden,
Zoo vlekloos als een mensch ze dragen lean,
Voor 't algemeene oordeel zijn besmet
Door die bizondre foot . Het greintje Jaagheid
Vernietigt vaak al de edele substantie
Tot eigene schande .
(Geese komt op .)
HORATIO .
Kijk, mijn hear ! hat komt .
HAMLET. Englen, gezanten van gena, beschermt ons . Hetzij ge een geese van hell zijt of een demon,
In hemelzoeven komt of tocht van hel,
't Zij uw bedoeling boos is of barmhartig,
Gij komt in zoo'n vraagstellende gedaante,
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Dat ik wil spreken . 'k Wil noemen u Hamlet,
Koning, vader, hooge Deen : 0, antwoord,
Laat mij niet breken van onwetendheid,
Waartoe uw heilig, bijgezet gebeente
Zijn windsels scheuren komt ; waarom deed 't graf,
1laarin wij zagen rustig u geurnd,
Zijn wichtige, marmren kaken open, om
U uit to stooten ? Zeg mij, wet beduidt,
Dat gij, dood lichaam, weer, volmaakt in 't steal,
Terugzoekt dus de schijnsels van de mean,
Den nacht maakt ijslijk ; en dat wij aardsche dwazen,
Zoo akelig onszelve voelen schokken,
Door denking verder den de ziel vermag ?
Zeg, waartoe dit ? waarvoor ? wet valt to doen ?

(De geest wenkt.)
HORATIO . Het wenkt near u om met hem weg to gaan,
Alsof bet jets to openbaren wenschte
Aan u al l een.
MARCELLUS.
Zie, met wet hoofsch gebaar
Het handwuift u near afgeleegner plek
Maar ga niet mee.
HORATIO .
Neen, in geen geval .
HAMLET. Het wil niet spreken : den wil ik volgen bet .
HORATIO . Doe 't niet, mijn beer .
HAMLET .
1 el, wet valt er to vreezen ?
l k hecht niet voor een speldswaarde aan mijn leven ;
I n aan mijn ziel, wet ken bet daaraan doen,
Zijnde jets onsterflijks als hetzelve is?
Het wenkt mij weer tot komen ; 'k wil bet volgen .
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H oRATI O . tat, als het u eens lokte naar den vloed, heer,
Of naar het zoo gevaarlijk punt der klip,
Waar 't op zijn basis overhelt i n zee,
En daar den vorm aannam van zoo lets schriklijks,
Dat 't krenken zou de heerschappij der rede
En u krankzinnig maakte ? Denk toch 'r aan,
Alleen de pick al wekt in ieders hersens
Verbijsteringen, zonder andre oorzaak,
Dan 't kijken in die vadem-diepe zee
En hooren 't loden omlaag .
HAMLET. 't Wuift nog naar mij ; --- ga vbor, ik zal
u volgen.
MARCELLUS . Cij zult niet gaan, uw hoogheid .
HAMLET .
Weg die handers
HORATIO . lees toch geraden, 't mag niet .
HAMLET.
Mijn noodlot krijt,
En maakt het fijnste vezeltje in dit lichaam
Als 'n pees zoo sterk van Nemean's leeuw .

(De geest wenkt .)
Nog altijd word 'k geroepen . - Laat los, heeren ;

(Zici, los warstelend .)
Bij Cod, wie 't mij belet, mask 'k tot 'n geest .
leg, zeg 'k! --- Ca v66r, ik zal u volgen .
(Geest en Hamlet af.)
HORATIO . Hij words al razender door zijn verbeelding .
MARCELLUS . Laat ons hem nagaan ; ondanks zijn bevel .
H ORATI o . Hem achterna . Wat zal hi er't ei nd van wezen?
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lets is er rot in Denemarkens staat .
HORATIO . De hemel zal het richten .
MARCELLUS.
Neen, last ons hem volgen .
(At.)
MARCELLUS .

TOONEEL V.

Een meer verwijderd gedeelte van het plat .
(Geest en Hamlet op .)
Waarheen geleidt gij mij ? Spreek ; 'k ga
niet verder.
GEEST . Hoor me.
HAMLET.
Ik hoor.
GEEST .
Mijn uur is haast gekomen,
Dat ik aan sulferige foltervlammen
Mij overgeven most .
HAMLET .
Lass, arms geest
GEEST . Bemedelij mij niet ; maar hoor aandachtig,
Wat ik onthullen zal .
Spreek, 'k sta gebonden .
HAMLET.
GEEST. Zoo zult gij zijn tot wreken na het hooren .
HAMLET. Wat ?
GEEST. l k ben uws vaders geest ;
Voor vasten tijd gedoemd des nachts to wandelen,
En daags veroordeeld om in 't vuur to boeten,
Tot al mijn aardsche misdrijf is gezuiverd
En weggebrand . Was 't mij verboden niet,
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HAMLET .

't Geheim u mee to deelen van mijn kerker,
lk kon verhalen doers, wier luchtigst woord
Uw ziel doorrijten zou, uw jong bloed strammen,
Als sterren dwalende uw oogen makers .
Het zou uw dichte, voile haardos scheiden
En zetten ieder haartje overende,
Als pennen van het nijdige stekeldier,
Maar niet 't verkonden van dit eeuwge deugt
Aan vl eeschel ij ke ooren . -- Lui ster, l ui ster, l ui ster !
l ndien gij ooit uw dierbren vader lief hadt,
HAMLET. 0, Clod !
GEEST . Wreck zijn lags en onnatuurlijke moord .
HAMLET. Moord !
GEEST. Zeer lags moord, genomen op zijn best,
Maar hier, zeer laag, vreemd en onnatuurlijk .
HAMLET . 0, zeg 't mij haastig, dat ik vliegensvlug,
Als overpeinzing, liefdes-mijmering,
Gezweept word naar mijn wrack .
GEEST.
1 k vind u vaardig
En loonier zoudt ge ook zijn dan't glibbig onkruid,
Dat stoorloos wortelt zich in Lethe's oevers,
Zoo ge u niet roerdet hier . Hoor, Hamlet flu :
't l s uitgestrooid, dat slapend in mijn gaarde,
Een slang mij beet ; zoo werd heel Denemarken
Door een bedacht relaas van mijnen dood
Gemeen misleid . Maar, nobel jonkman, west,
De adder, die uws vaders levers stak,
Draagt flu de kroon .
HAMLET .
0, mijn voorzeggende ziel !
Mij n oom !
z9

Ja, das ontuchtig, das bloedschennend beest
list door bekoring en door valsche gaven,
0, slecht vernuft en gaven die vermogen
Zoo to verleiden ! - voor zijn lust to winnen
Mijn koningin, die mij zoo deugdzaam scheen .
0, Hamlet, wet afvalligheid was das !
Van mij, wiens liefde zoo hoogwaardig was
En hand aan hand ging saam met de gelofte,
Die ik hear deed in huwlijk ; of to dalen
Tot zulk eenen, wiens aangeborenheen
Zoo arrem bij de mijne !
Doch deugd onraakbaar in hear wezen is,
Al maakt de lust hear 't hof in hemel-schijn,
Zoo zal begeerte, ofschoon geschalmd aan 'n engel,
Zichzelf vervullend in een goddelijk bed
Op afval blijven loeren .
Maar stil ! mij dunks, ik snuff de ochtendkoelte,
Laat kort mij zijn . - Dus, veilig in mijn gaarde,
Als near gewoonte in den nanoen slapend,
Kwam steelsgewijs uw oom mijn rust besluipen,
't Verdoemde sap van bilzen in een fleschje,
En goot 't melaatsche brouwsel toen de gangen
Van mijne ooren in . Daarvan de werking
l s zoo vijandig aan het bloed van menschen,
Dat vlug als kwikzilver het voortsnelt door
Alle aderpoorte' en gangen van het lijf ;
En den met plotselinge kracht verstremt,
En hotten doer, als druppels zuur doen melk,
't Cezonde dunne bloed . Zoo deed het 't mijne ;
En dadelijk omschorste mij geschilfer
En was mijn gansche gave lijf bekorst,
Als 'n lazarus .
CEEST .
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'k opeens, slapend, door broedershand,
Zoo wend
Van leven, kroon en koningin gescheiden ;
In 't bloeien van mijn zonden afgesneden,
Biechtloos, hail ..smachtend, zonder oliesel,
Met ongereede reekning ten gericht gestuurd,
Met al mijn onvolkomenheen belast .
Afschuwelijk! afschuwlijk! o, afschuwlijk!
I ndien gij goad geaard zijt, duld hat niet,
Laat niet hat koonklijk bed van Denemarken
Een lager zijn van wulpschheid en bloedschande .
Maar, walk gevolg gij daze zaak ook gene,
Bevlek niet uw gemoed en dat uw ziel
Geen kwaad uw moeder doe : last haar den hemel,
En aan de doornen in haar binnenst
over,
'k moat
voort.
Tot prikke' en steken't. Vaarwel
nabijzijn van den morgen,
De glimworm toont
Verbleeken doet zijn twijfelachtig vuur.
Adieu, adieu, adieu, herinner u mijner.
(Af•)

wat nog
meer?
De hel ? o foal ! - Hou 't uit, mijn ziel, hou 't uit ;
Mijn zenuwen, verouder niet zoo plotsling,
Maar stark mij stijver . Herinner u mijner!
J a, arme geest, nu in deer war-bol nog
Gedachtnis zetelt . Herinner u mijner,
J a, van 't tablet van mijn geheugen zal
Ik wisschen alle onnoozelheden wag,
Al sagen en verhaal en al wat jeugd
En vatbaarheid voor indrukken er grifte ;
En uw gebod zal dan alleen nog leven,
In 't uitgebreide boekdeel van mijn brain,
HAMLET .

0, hemelsch heir! o, aarde!
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En met niets hags vermengd : ja, bij den hemel!
over.-slechte vrouw!
0, schurk, glimlachende schurk, verdoemde schurk!
Mijn schrijftablet, - goad is 't, ik schrijf bet near :
Dat ee n maar glimlacht, glimlacht en 'n schurk kan zijn .
Ten minste, ik west steilig, 't kan in Denemarken :

o

(Schrijvend.)

Zoo, oom, daar staat ge . Nu nog mijn wachtwoord,
Het is : ))Adieu, adieu, herinner u mijner .
1k heb 't bezworen .
HORATIO . (Achter bet tooneel.) Mijn beer! mijn beer!
MARCELLUS. (Achi<er bet tooneel.) Heer Hamlet.
HORATIO . (Achter bet tooneel.) Hernel, bescherm
hem!

Zoo zij bet!
HORATIO . (shier bet tooneel .) 11l o, ho, ho, mijn beer !
HAMLET . Hub, ho, ho, knaap! kom, vogel, kom!
(Horatio en Marcellus komen op .)
MARCELLUS . Hoe is bet, edel beer ?
tat nieuws, mijn beer?
HORATIO .
HAMLET. 0, wondervol!
HORATIO . Vertel 't ons, hear .
HAMLET .
Neen ; gij vertelt bet verder.
MARCELLUS . (Achier bet tooneel.)

Niet ik, bij den hemel!
MARCELLUS .
Noch ik, mijn beer .
HORATIO .
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Nu, hoot dan ; hoe kan een mensch't zich
denken?
Gij zult toch zwijgen?
H ORATI o en MARCELLUS.
Ja, bij den hemel .
HAMLET. Er woonde nooit een schurk in heel Deenmarken,
Of 't was een aartsschelm .
H ORATI O. Daar hoeft geen geest voor uit zij n graf
to rijzen,
Ons dit to maiden, heer.
HAMLET.
Wel, juist, zeer juist .
En dus, en zonder meet, lijkt 't mij verstandig,
Dat wij elkaar de handen drukken en gaan ;
Gij, near uw werk of wear uw wensch u drijft,
Daar ieder mensch toch werk heeft en verlangens,
Hoe dat ook zij ; ---- ik voor mijn poover deal,
1 k wi l gaan bidden .
HORATIO . Dat is maar wild en warlig praten, heer!
HAMLET . Het spijt mij, zoo 't u krenkte, hartelijk ;
Heusch, hartelijk .
HORATIO .
Er was geen krenking, heer .
HAMLET . Toch wel, bij Sint Patrick, en veal, Horatio,
Veal krenking ook . tat dit gezicht aangaat,
Het is een goede geest, last dat me u zeggen .
Beteugel, zoo gij kunt, den lust to weten,
Wat tusschen ons beiden is . En nu, mijn vrienden,
Als studie-kameraden en soldaten,
Vergunt me een simple bade .
HORATIO .
1 elke, heer?
HAMLET .
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van-.
Nooit to vertellen wet ge zaagt
nacht.
HORATIO en MARCELLUS .
Nooit zullen we 't, beer.
HAMLET.
Neen, maar bezweer 't .
H ORAT10 .
H eer,
I n trouwe, ik nooit.
MARCELLUS.
Noch ik, mijn beer, in trouwe .
HAMLET . Zweer op mijn zwaard .
MARCELLUS.
Wij gaven, beer, ons woord al .
HAMLET .
I n ernst, zweer op mijn zwaard, in ernst .
HAMLET.

C EEST (beneden) . Zweer

Ha, ha, knaap, wet je zegt ; zijt ge dear,
trouwe ziel ?
Kom aan,
gij boom dien sneak toch in zijn kelder,
Stemt toe to zweren .
HORATlO .
Zeg ons den eed voor, beer .
HAMLET .
Nimmer to spreken van dat wet gij zaagt,
Zweer 't bij mijn zwaard .
C EEST (beneden) . Zweer !
HAMLET. Hic e1 ubigue ? last ons wet opschuiven .
Hier been, heeren,
En legs uw handers nogmaals op mijn zwaard :
Nimmer to spreken van dat wet gij hoorde,
Zweer 't bij mijn zwaard .
C EEST (beneden). Zweer !
HAMLET .
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Coed zoo, ou we mol ! wroet j e zoo
schielijk?
nog was vender, vrienden.
Een fu nk schansgraver!
HORATIO . 0, dag en nacht, maar dit is wondervreemd.
HAMLET . En beet bet daarom welkom als een vreemdeling .
Er i s i n sands en hemel meer, H orati o,
Dan in uw wijsbegeerte words gedroomd .
HAMLET.

Maar, kom ; Hier, als daar straks, das nooit, zoo helps u Cod,
Hoe vreemd of zot ik mij ook zal gedragen,
O ijl ik, 't kan zijn, bet hierna dienstig oordeel,
Een potsenmakers-rol mij op to leggen,
Cij, in zoO'n tijd mij ziende, nimmer zult,
Met de armen kruislings zoo, of 't hoofd zoo
schuddend,
Of door bet uiten van gezegden, als :
))Wel, wel, wij wetencc
of, » Wij konden, en zoo wij
wildencc, Of uals 't ons lustte,cc
of, »Er zijn er, en zoo zij
durfdencc ;
Of meer zulk dubbelzinnig spreken, toonen,
Dat gij lets van mij of west . - Dit nooit to doen,
Zoo waarlijk ge op gena hoops in uw uiterst' .
Zweer!
GEEST (beneden). Zweer!
HAMLET . Stil, stil, ontruste geest!
En nu, mijn
heeren,
Beveel ik mij om 't zeerst aan in uw liefde .
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En wat zoo arm een mensch als Hamlet doers kan,
Zijn liefde en zijn vriendschap u to toonen,
Zal, zoo Cod wil, niet falen . Caan wij binnen,
De vingers op de lippen steeds, ik bidde u,
De tijd raakte uit't verband . Vervloekt, dat ik verkoren,
Dat ik om 't recht to zetten wend geboren !
Keen, kom, last servers ons gears .
(Af.)
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TWEEDS BEDRI j F.
TOONEEL I .
Een kamer in Polonius' huffs .
(Polonius en Reynaldo komen op .)
POLONIUS .
REYNALDO .

Ceef hem dit geld, Reynaldo, en die
bri even .
Uw dienaar, heer.

POLONIUS . Gij zult verbazend wijslijk doen, Reynaldo,
Voor ge u tot hem vervoegt, eerst to onderzoeken
Naar zijn gedrag.
REYNALDO .

't Was mijn bedoeling, heer .

POLONIuS . Wel, knap gezegd, zeerknap gezegd . Ziet gij,
Visch eerst mij uit, wat Denen in Parijs
Zijn, wie en hoe, waarvan en waar zij leven,
Hun kring, wat staat zij voeren ; en bevindend
Door zulk omwikklen en stelselmatig vragen
't Zijn kennissen mijns zoons, benadert gij
't Veel dichter dan door al uw rechtstreeks naricht
Houd u, als 't ware, of waart ge een verre kennis ;
Bijvoorbeeld zoo : - )}Ik ken zijn vader en
Zijn vrienden ; hem, ten n aastebij .cc -- Hoort ge't?
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Ja, ja, zeer goed, mijn heer .
POLONIUS . * ))Ten naastebij« ; »maar((, gaat ge voort,
))niet goed :
Is hij 't, dien 'k meen, dan is hij taamlijk wild,
Verslaafd aan dit en dat(( ; - bezwaar hem hier
Met al wat u in 't hoofd komt -- echter niets
Dat hem onteeren zou ; draag daarvoor zorg ;
Maar zulke losse, wilde mispassen, menheer,
Dewelke erkend, geboekt staan als gezellen
Van jeugd en vrijheid .
Ms dobblen, mijn heer?
REYNALDO .
POLONIUS . J uist, of drinkers, vechten, zwetsen,
Twisters, zwabberen ; zoover moogt ge gaan.
REYNALDO .
Dat ware toch hem schande aandoen,
mijn heer.
POLONIUS. Toch niet ; zoo gij ze in uw aantijging
mengelt,
Gij hoeft niet zoo lets ergs hem aan to wrijven,
Dat hij een losbol lijkt van de ergste snort .
Dat 's niet mijn meening ; bezwalk hem zoo vernuftig,
Dat 't slechts schakeeringen van vrijheid schijnen :
Flitsen, oplaaiingen van 'n vuurgen aard,
Een woestheid in het ongebreideld bloed,
Aanvechting, elk gemeen .
REYNALDO.
Maar, mijn heer,
PoLONl us.
En waartoe gij dit doers moet ?
Ja, mijn heer,
REYNALDO .
Dat wou 'k graag weten .
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REYNALDO .

Wel, zie hier mijn stelling ;
PoLoNlus .
En, dunkt me, 't is een kunstgreep ongevaarlijk ;
Die simple kiadjes dus mijn zoon aanwrijvend,
Of gold het lets bevuild wat door 't hanteeren,
Vat ge?
Zal, wees verzekerd, uw zegsman dien gij p01st,
Zoo ooit hij zag in voornoemde misdraging
Den jongen man, waarvan gij spreekt als schuldig,
Doen bijvallen gewis op deze wijze :
))M'n beste beer, of zoo ; of ))vriend(( of wel : ))UW
Eedle . Al naar de woordvoeging des mans of naar
Den trant van zijne Jandstreek . REYNALDO .
Begrepen, beer.
POLONI US .
En dus, menheer, zal dit hij doen, hij doer, Waar was 1k ook weer gebleven? - gansch bloed,
1k wou wat zeggen toch : - waar was 'k gebleven?
REYNALDO . Bij ))doen bijvallen gewis,((
Bij ))vriend of Z0O(( en bij ))Uw Edelec
PoLoNlus .
Bij ))doen bijvallen gewis - jUist, welnu,
Dus valt hij bij : - ))lk ken dien edelman ;
1k zag hem gistren of op 'n andren dag,
Of toen en toen, met die en die, en zoo gij zegt,
Daar aan bet spelen, daar in 'n roes betrapt ;
Daar bij bet kaatsen aan 't twisten(( of, misschien,
))lk zag hem ingaan in zoo'n boedeihuis,
Videlicet, een bordee1, - en al zoo meer.
Ziet gij nu ;
Uw leugenig lokaas vangt dien waxen karper :
Zoo vinden wij, die wijsheid, doorzicht hebben,
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Met draaierij, behendge kantelworp,
Op averechtsche wijs den rechten wag
En zoo, naar mijn voorzegden read en leering,
Vindt gij mijn zoon . Ge vat mij, vat gij niet?
REYNALDO . Gevat, mijnheer.
God zegen u, vaarwel .
POLONIUS .
REYNALDO . Mij n goads beer!
POLONIUS .
En neem met eigen oog zijn gangen wear .
REYNALDO .
Dat zal ik, hear.
POLONIUS .
En leaf hem zijn spel maar spelen .
REYNALDO .
Best, mijnheer .
POLONI uS . Vaarwel !
(Ophelia komt op .)
Wat is 't, Ophelia, wet schort er aan ?
OPHELIA. Mijn beer, mijn beer, ik hen zoo erg
geschrokken .
PoLONIUS . Waardoor in Codes naam?
OPI-IELIA.
l k zat bij naaiwerk in mijn kamer, beer,
Hear Hamlet, -- met zijn wambuis heelemaal los,
Geen hoed op 't hoofd ; zijn kousen zonder banden,
En vuil, als boeien op zijn enkels hingen ;
Zoo spierwit als zijn hemd ; zijn knieen knikten ;
En met sen bilk zoo klaaglijk van beteeknis,
Of was bij uit de hel pas losgelaten
Om gruwelen to maiden, -- komt vbbr mij .
POLONIUS.
Gek van liefde om u?
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1k weet 't niet, mijn heer,
Maar wezenlijk, ik vrees het .
POLONlus.
Wat zei hij ?
OPHELIA.
Hij nam mij bij de pols en hield mij stevig ;
En gaat zoo ver naar achtren als zijn arm,
En met de vrije hand zoo over 't voorhoofd,
Vervalt hij aan 't bezien van mijn gezicht,
Of wou hij 't uit gaan teek'nen . Lang bleef hij zoo ;
Op 't lest,
een beetje schudding aan mijn arm,
En driemaal op en neer zijn hoofd dus wieglend,
Hij loosde een zucht zoo klagelijk en diep,
Dat 't scheen of't gansch zijn lichaam zou verbrijzlen,
Hij 't ging besterven . En toen lies hij mij los,
En, met zijn hoofd gekeerd zoo over z'n schouder ;
Leek hij zijn weg to vinden zonder oogen,
Want zonder hunne hulp vond hij de deur,
En hield tot 't allerlaatst hun licht op mij .
POLONI us. Ca met mij mede.1k wil den koning zoeken .
Dit is de echte liefdes-overspanning,
tier heftige aard verdoet het eigen zeif,
En vaak, als iedre hartstocht die ons hier,
Beneen bekommren komt, den wil leidt tot
'Wanhopig onderstaan. Net spijt mij zeer .
Zeg, gaaft ge hem onlangs sours wat harde woorden ?
OPI-IELIA .
Neen, goede heer ; maar, zoo gij 't mij
gelastte,
lees ik zijn brieven of en weigerde Aals
Belet hij vroeg.
Dat heeft hem gek gemaakt.
PoLONIus .
Net spijt mij dat 'k niet oordeelkundiger,
OPI-IELIA .
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Zorgvuldiger hem gasloeg . 'k Was bang, hij speelde
En doelde uw ongeluk. Vervloekte argwaan !
Net schij nt wel 't lot to zijn van oudre menschen,
Hun eigen denkbeelden to overschrijden,
Zooals het missen van bedachtzaamheid
Aan 't jong yolk is gewoon . Kom, near den koning ;
Dit moet gekend ; wet stil gehouden, meer bezwaring
Bergs in zich den de heat om liefdesopenbaring .
Kom !
(lit.)
TWEEDS TOONEEL.

Een kamer i n het kasteel .
Koning, Koningin, Rosencrantz, Guildenstern

en

gevolg komen op .

Welkom, mijn Rosencrantz, en Guildenstern!
Behalve das wij u to zien verlangden,
Drong de behoefte ears uw diensten ons,
Tot snel bescheid . Gij hoorde jets van Hamlets
Gedaante-wisseling ; dus noem ik het,
Nu de uiterlijk' noch de innerlijke mensch
Meer lijkt op wet 't eens was . Wat 't anders zijn
Mag den zij ns vaders dood, das hem dus bracht
Zoo ver of van 't begrijpen van zich zelf,
I s mij een raadsel . l k verzoek u beiden,
Zijnde van jongs-af met hem grout gebracht,
En rinds vertrouwden van zijn jeugd en luimen,
Dat ge oirbaar vinden moogt, your korten tijd
Te toeven aan ons hof ; dus door uw invloed
Tot 't nemen van ontspanning hem to prikklen,
En iedere gelegenheid wet of to winners :
Of wellicht jets, ons onbekend, hem kwelt,
Hetwelk, verklaard, figs binnen onze heeling .
KONING .
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Hij sprak zoo dikwijls van u, mijne heeren,
l k weet, er leven geen twee andre menschen
Aan wie hij meer verkleefd is. Zoo 't u behaagde
Gm ridderlijk ter wille ons to zijn,
Door bier bij ons een wijle uw tijd to spillen,
Tot steun en tot profyt voor 't geen wij hopen,
't Bezoek van u bier zou den dank erlangen,
Die voegt een koning .
ROSENCRANTZ .
Beide' u r majesteiten
lel mochten ons door souverein gezag,
't Geducht behagen geven als bevel,
Eer dan verzoek .
GuILDENSTERN .
Maar onderdanig beiden,
Staan wij ons-zelf bier af, tot 't uiterst spannen,
Vrijwillig onzen dienst ten voet U leggend,
Te zijn bevolen .
KONING . Dank, ROSencrantz, en eedle Guildenstern .
KONINGIN . Dank, Guildenstern, en eedle Rosencrantz .
En 'k smeek u flu terstond to gaan bezoeken,
Mijn zoon, to zeer veranderd . - Dat een'gen uwer
Deze eedle heeren brengen tot Heer Hamlet .
GUILDENSTERN . De hemel doe ons bier-zijn en ons
streven
Hem aangenaam en heilzaam zijn .
KONINGIN .
Ja, amen!
(Rosencrantz, Guildenstern en gevolg af.)
(Polonius komt op.)
POLONIUS . De afgezanten naar Noorwegen, beer,
Keerden opgetogen weer.
KONING . Gij waart de vader steeds van goede tij ding .
KONINGIN .
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Was ik, mijn heer? Wees zeker, mijn
gebi eder,
lk wijd mijn trouw, gelijk ik wijd mijn ziel,
Beide aan mijn God en mijn doorluchtig koning .
En 'k dank - tenzij dit brain van mij niet meer
Zoo zeker jaagt in 't politieke spoor,
Gelijk hat placht to doen - dat ik ontdekte
De ware reden van Heer Hamlets maanzucht .
HONING . 0 ! spreek daarvan, dat is mij goad to hooren .
PoLONlus. Geef eerst gehoor, heer, aan uw afgezanten ;
Mijn nieuws hat fruit moog zijn van dat groot feast .
HONING . Bewijs gij zelf hen de ear en laid ze binnen .
(Polonius af.)
Hij zegt, melieve, dat hij heeft gevonden
De hoofdoorzaak der stoornis van uw zoon .
K ONINGIN . l k vrees hat is niets antlers dan dat eene,
Zijns vaders dood, ons overhaastig huwlijk .
HONING. Wel, wij gaan hem na .
(Polonius met Voltimand en Cornelius komen wear op .)
Welkom, goede vrienden.
Wat tijding van Noorwegen, onzen broader?
VOLTIMAND. Zeer hoffelijke wedergroet en wenschen .
Al aanstonds zond hij aan zijn neef bevel,
't Werven to staken, dat naar hem toescheen,
Uitrusting slechts beduidde tegen Polen .
Tot beter ingelicht, hij eerlijk vond,
't Was tegen uwe hooghei d : gegri efd daardoor,
Dat dus zijn ziekte en leeftijd ward misbruikt,
Hij Fortinbras gevangen nemen deed ;
POLONIus .
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1 aaraan die, in hat kort, zich onderwierp ;
Door Noorwegen berispt ward ; en, ten slotte,
Alechtig zijn oom beloofde nimmermeer
D'oproep tot waapning tegen u to doers .
l aarop Noorwegen, door vreugde overweldigd,
Hem jaarlijks toezegt driemaal duizend kronen,
En machtiging, die eerstlijk aangeworven
Soldaten to gebruiken tegen Aolen :
Met ears verzoek, hierin vender omschreven,
(Ears papier gevend,)

Dat hat u mocht behagen tot dit doel
Hen vrijgelei to geven door uw rijk,
®p zulke voorwaarden, en vrijheidswaarborg,
Als hierin staat bepaald.
KONING .
Het dunks ons goad ;
1 ij zullen tar geschikter tijd hat lezen,
Beantwoorden, bepeinzen daze zaak ;
I nmiddels, dank voor 't wel verrichte werk ;
Neemt nu uw rust ; vannacht feesten wij samen .
Zeer welkom thuis!
(Voltimand en Cornelius af.)
PoL®Nlus .
Die zaak is goad geeindigd!
Mijn Koning, en Mevrouw, voor u to ontwikklen,
Wat majesteit moat zijn, was trouw wil zeggen,
1 aarom dag dag is, nacht nacht, en tijd tijd,
Zou enkel spillen zijn van nacht, dag, tijd .
Dus, wijl de ziel van wijsheid kortheid is,
Wijdloopigheid hat uiterlijk en tool,
Wil kort ik zijn . Uw edele zoon is gek :
Gek zeg 'k ; want 't ware gek-zijn u to omschrijven,
tat waar' hat antlers hier dan gek to zijn .
Maar last dit zijn .
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Zaakrijker, minder kunst.
POLONIUS. Mevrouw, ik zweer, 'k gebruik hier heel
geen kunst .
Dat gale hij is, is wear ; 't is wear 't is jammer
En jammer is 't dat 't wear is . -- Zot woordspelen,
Vaarwel eraan, ik wil geen kunst gebruiken .
Last ons , hem gek dus heeten : nu schiet over,
De reden vinden die dit bracht to weeg,
Of Never in den weg, dear dit to weegOebrachte in den weg gebrachte had een reden .
Dus er schiet over, en 't overschietend dus
1 eeg 't over .
I k heb een dochter ; - heb, wijl ze is de mijne ;
Die, near hear kinderplicht betaamt, merle wel,
Dit aan mij gaf : Trek zelf gevolg en gis :
KONINGIN .

(Least.)

))Aan de hemelsche, en de afgod mijner ziel, de zoo
zeer vermooide Ophelia .a Dat is een slechte zin, een minderwaardige zin, ))Vermooidecc is minderwaardig ; dock u zult hooren .-- Dus :
(Least .)
)) I n hear uitnemend-blanke boezem, deze,ct etc.
KoNINGIN .
AoLONIUS .

Cewerd hear dit van Hamlet?
Mevrouw, een oogenblik ; 'k wil zijn
nauwkeurig.
(Least.)

Betwijfel dat stamen vuur zijn ;
Betwijfel de zon gaat immer ;
Betwijfel de waarheid 'n bedriegster to zijn ;
Maar betw'jfel mijn liefde nimmer.
))O dierbre Ophelia, ik ban ziek van dit mast
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moeten houden ; ik bezit niet de kunst mijn zuchten na to rekenen ; meat dat ik u liefheb, zeer, o,
zeer, zeer liefheb, geloof het . Adieu .
Eeuwig de uwe, zeer dierbre jonkvrouw, zoolang
dit werktuig van hem is .
.
HAMLET
Dit toonde mij uit plichtgevoel mijn dochter,
En daarenboven, zijn aanzoeken alle,
Zooals ze uitvielen near tijd, pleats, en wijze,
Vertrouwde zij mijn oor toe .
KONJ NG .
Maar hoe heeft zij
Zijn liefde ontvangen ?
AOLONJUS .
lXlaarvoor ziet gij mij aan?
KONJNG . Voor 'n trouw en eerlijk, achtenswaardig
man.
POLONJUS .
'k Zou 't gaarne toonen, Doch wet moest
gij denken,
Indien ik ziend' die vuurge liefde ontplooien,
Gelijk ik deed, ik moet u dit vertellen,
Eer 't mij mijn dochter zeide, -- wet moest gij,
Mijn dierbre majesteit, uw koningin, wel denken,
Zoo 'k had gespeeld voor less'naar of tablet ;
Mijn hart had toegeknipoogt, doof en stow,
Of onverschillig had dit al bekeken
Wat moest gij denken? Neen, ik deed rechtuit,
En sprak mijn meesteresje aldus aan
»Heer Hamlet is een pries, vet boven u ;
Dit mag niet zijn,cc en toen schreef ik hear voor,
Zich op to sluiten tegen zijn bezoeken,
Ceen boden toe to Jaten, noch geschenken .
Cedaan zoo, plukte zij de vrucht mijns reads ;
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En hij, versmaad,
our kort relaas to waken,
Verviel in een getreur, daarna in 'n vasten,
Vervolgens in onrust ; in 'n zwakte dan ;
Toen in ijlhoofdigheid ; zoo trapsgewijze
Tot staat van gek-zijn, waar hij nu in kalt,
En waar wij ails our rouwen .
KONI NG .
Dit het is?
KONINGIN .

Denkt gij, dat
't Kan zeer we] mooglijk zijn .

PoLONI us . Bestond er ooit een tij d, ik wou zulks weten,
Dat als ik zei bepaaldlijk : ))het is zoo,
Net anders bl eek to zijn ?
KONING.

Niet, dat ik west.

PoLoNlus . (T'I4izend near hoofd en romp .) Neem dit
van dit, wanneer het anders is .
1 s mij het toeval gunstig, vied ik we]
Wear hier de waarheid schuilt, al bong zij zich
l n 't hart van 't hart der aard .
KONI NG.

Hoe voorts gehandeld ?

POLONIUS . Gij west, sours wandelt hij vier uren aaneen
Hier in de galerij .
KONI NGI N .
Ja, i nderdaad .
POLONIUS . Op zulk een tijd stuur 'k op hem of
mijn dochter :
Weest gij met mij dan achter een behang ;
Let op 't ontmoeten : Heeft hij hear niet lief,
En is hij door die liefde niet van zinnen,
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Laat mij niet Janger tot 's lands hail meewerken,
Maar 'n hoeve houden en karvolk .
KONING .
't is to doen.
(Hamlet komt op , lezende .)

Zie toch, hoe droef de stakkerd loops
to lezen .
POLONIUS . Weg, ik smeek u, gaat beiden bier vandaan ;
1k klamp hem daadlijk aan .
(Koning, koningin en gevolg af.)
0, met verlof : hoe gaat 't, mijn goede hear Hamlet?
HAMLET . Coed, goddank.
POLONIUS . Herkent gij mij, mijn hear?
HAMLET. Buitengewoon goad ; gij zijt een visch .venter.
POLONIUS . Niet ik, mijn hear .
HAMLET. Dan wou ik das gij zoo'n fatsoenlijk man
waart.
PoLoNlus. Fatsoenlijk, mijn beer?
HAMLET . Ja, menheer ; fatsoenlijk zijn, in 't verloop
deter wereld, beduidt een man to zijn, uitgepikt
uit tienduizend .
PoLoNlus . Dat is tear waar, beer.
HAMLET . Want zoo de ton maden uitbroedt in een
dooien bond, zijnde cen aas-kussend god, hebt gij een dochter?
POLONIUS . Die heb ik, mijn hear .
KONINGJN .
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Laat in de zon haar niet wandelen . Ontvangenis is een zegen ; maar wijl uw dochter kan
ontvangen, - vriend, kijk uit.
POLONIUS . (1er zijde) Wat zeg je daar van? Immer
piekerend over mijn dochter : toch herkende hij
aanvankelijk mij niet ; hij zei, ik was een vischventer. Hij is ver heen, ver heen ; en waarachtig,
ook ik lead in mijn jonge dagen hat uiterste door
liefde ; zeer dicht aan dit. 1 k wil nog eens met
hem spreken . -- Wat least gij daar, mijn heen?
HAMLET . Woorden, woorden, woorden .
POLONIus . Waarom gaat hat, mijn heen?
HAMLET. Tusschen wie?
POLONIUS . 1k mean, waarover gaat hat was u least,
mijn heen ?
HAMLET . Lasteringen, menheer ; want die gemeene
hekelaar beweert mij hier : oude mannen hebben
grijze baarden en rimpelige gezichten ; hun oogen
zijn druipend van dikke amber en pruimeboomgom ; hat mangelt hen vol op aan verstand en ze
hebben alien dezelfde slappe dijen . Met dit al,
menheer, ofschoon ik met kracht en geweld wil
gelooven, dunks hat mij toch niet zeer fatsoenlijk
dit alias aldus to hebben neergeschreven ; daar gijzelf, menheer, even oud zult worden als ik ban,
indien gij achterste voren gelijk een krab kondt
loopen.
POLONIUS . (tar zijde) Al moge dit gekkepraat zijn,
toch is er orde in .
Wilt gij niet liever uit
den tocht gaan, heen ?
HAMLET .

So

In mijn graf.
POLONIUS .
Dat is inderdaad uit den tocht . (terz :de)
Hoe snedig zijn antwoorden sours zijn . Dat is
toch meat sen voordeel van het gek-zijn, dat
het plotsling uitstoot, wet bij gezonde reds niet
losraakt den met de grootste moeite . Ik zal hem
verlaten en terstond de wijze van ontmoeten verzinnen tusschen hem en mijne dochter . -- Geeerbiedigd heer, ik wil zeer nederig afscheid van u
nemen .
HAMLET .
Gij kunt, menheer, niet lets van mij af..
nemen, dat ik met grooter bereidwilligheid zou
wenschen of to staan : behalve mijn levee, behalve
mijn levee, behalve mijn levee .
POLONIUS .
Vaarwel, mijn heer.
HAMLET.
Die vervelende ouwe zotten !
(Rosencrantz en Guildenstern komen op .)
POLONIUS . Gij zijt Heer Hamlet zoekende, dear is hij .
ROSENCRANTZ . (tot Polonius) Clod behoede u, mijn heer .
(Polonius af.)
GUILDENSTERN . Vereerde heer!
ROSENCRANTZ .
Mijn zeer dierbre heer!
HAMLET. Mijn voortreffelijke vrlenden ! Hoe maakt
ge 't, Guildenstern ? Ah, Rosencrantz ! Bests
kerels, hoe maakt ge 't allebei ?
ROSENCRANTZ . Als de alledaagsche kindren der aarde.
GUILDENSTERN .
Gelukkig, dat wil zeggen, niet over
HAMLET.

SI

gelukkig ; op de muss van Fortuin zijn wij nu
j ui st ni et de rozet .
HAMLET.
Ook niet de zolen van haar schoenen?
ROSENCRANTZ . Al evenmin, mijn heer .
HAMLET.
Dus leeft ge omtrent haar gordel, of in
hat hart hater gunsten ?
GUILDENSTERN .
In trouwe, haar dagelijks toegela-.
tenen, wij .
H AMLET . In de heimelijke appartementen van Fortuin?
0, zeer waar ; ze is een lichtekooi . Wat nieuws?
ROSENCRANTZ. Geen, mijn heer, behalve dat de wereld
met den dag braver words .
HAMLET .
Dan is de oordeelsdag op komst ; maar
uw nieuws is niet waar . Laat mij meet in 't bizonder vragen : ilat hebt gij, mijn goede vrienden,
toch bij Fortuin verbeurd, dat zij u stuurt tar gevangnis hierheen?
GUILDENSTERN .
Gevangnis, heer?
HAMLET .
Denemarken is een gevangnis .
ROSENCRANTZ .
Dan is de wereld er bok een .
HAMLET.
En een heele baste ; met vale huizen van
bewaring, hokken en holen ; Denemarken een der
ergsten.
ROSENCRANTZ . Zoo denken wij niet, mijn heer .
HAMLET.
Wel, dan is 't niet zoo voor u ; op zichzelf is er goad noch kwaad, ons denken maakt
hat maar zoo ; voor mij is 't een gevangnis.

Wel, dan maakt uw eerzucht er een
van ; het is to nauw voor uw geest .
HAMLET . O, Cod! ik kon gebonden wezen in een
notendop en mijzelf houden voor een koning
over grenzenlooze ruimte, was het niet dat ik
booze droomen had .
GUILDENSTERN . Welk gedroom is eerzucht inderdaad ; het wezenlijke zijn van den eerzuchtige is
looter de schaduw van een droom .
HAMLET.
Een droom is zelf maar een schaduw.
ROSENCRANTZ.
I n waarheid, en ik hood eerzucht voor
zoo jets ijls en luchtigs, voor niet meet dan de
schaduw van een schaduw .
HAMLET . Dan zijn onze schooiers lichamen, en onze
monarchen en wijd-befaamde helden der schooiers
schaduwen . Zullen wij ten hove gaan? Op mijn
woord, i k kan ni et redeneeren.
ROSENCRANTZ en GUILDENSTERN . 1 ij gaan met u in
gevolg .
HAMLET . Niets daarvan : ik wil u niet gelijkgesteld zien met mijn andre dienaars ; want, om met
u to spreken als fatsoenlijk man, ik word afschuwelijk bediend . Maar, fangs den gebaanden weg
der vriendschap, wat komt gij in Elseneur doers?
ROSENCRANTZ .
U bezoeken, heer, geen andre aangelegenheid.
HAMLET . Schooier die ik ben, ik ben zelfs arm in
dank; toch dank ik U : en zeker, beste vrienden,
mijn dank is niet veel waard, geen halve penning .
ROSENCRANTZ.
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Werdt gij niet ontboden ?
Kwaamt ge vrijwillig?
met mij om ; kom, kom ;
Gu1LDENSTERN. Wat moeten

Is het uw eigen neiging ?
Kom, kom ; ga oprecht
neen, spreek .
wij daarop antwoorden,
mijn heer?
HAMLET. Wel, jets, maar jets doeltreffends . Gij werdt
ontboden ; en daar is een snort van bekentenis
in uw blikken, welke uw kieschheid niet knap
genoeg is to kleuren : ik weet, de goede koning
en koningin ontboden u.
ROSENCRANTZ. Tot welk doeleinde, mijn heer?
HAMLET. Dat moet gij mij uitleggen. Maar last mij
u bezweren bij de rechten onzer kameraadschap,
bij de eenstemmigheid onzer jeugd, bij de verplichtingen onzer steeds duurzaam gebleken genegenheid en bij al wat daar meet dierbaars bestaat en waarmee een beter eedsteller dan ik u zou
kunnen bezwaren, zeg mij ronduit en open of
gij ontboden werdt of niet .
ROSENCRANTZ . (terzjde
itot Guildenstern) Wat zegt
gij er van?
HAMLET . (terzijde)
Neen maar, ik heb u in de gaten. -- Als gij van mij houdt, wend u dan niet af .
GUILDENSTERN . Mijn heer, wij werden ontboden .
H AMLET .
l k zal u vertellen waarom ; zoo zal mijn
voorbarigheid uw openbaarmaking voor zijn en
uw geheimhouding bij den koning en de koningin geen veer ruien . ) k heb onlangs, - maar
waardoor weet ik niet, - al mijn opgeruimdheid
verloren, alle gewoonte van lichaamsoefening op..
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gegeven ; en inderdaad bet staat zoo slecht met
mijn gemoedsgesteldheid, dat dit voortreffelijke
bouwseJ, de aarde, mij een woest en Jedig rif
schijnt to zijn ; deze alleruitmuntendste troonhemel, de Jucht, ziet ge, dit aanzienlijk overhangende firmament, dit majesteitelijke dak met
goud vuur ingelegd, weJ niet veel anders dan een
vuile en pestilentische opeenhooping van dampen.
Welk een werkstuk is de mensch ! hoe edel in
rede! hoe oneindig in vermogens! in gestalte en
beweging hoe vol uitdrukking en bewonderenswaard! in doers hoe gelijk aan een engel ! in begrijpen hoe gelijk aan een god! de schoonheid
der wereld! bet puik-juweel der dieren ! En toch,
voor mij, wat is ze mij, deze quintessence van
stof ? Manners beuren mij niet op, - neen, noch
vrouwen evenmin, ofschoon gij door uw glimlach
schijnt to willen beweren van wel .
ROSENCRANTZ.

Mijn heer, er was niets dergelijks in
mijn gedachten .

Waarom Jachte gij dan, toen ik zei : manners beuren mij niet op? cc
ROSENCRANTZ.
®mdat ik dacht, mijn heer, indien
manners u niet kunnen opbeuren, weJk een poovere
ontvangst de spelers bij u zullen genieten . 1 ij
haalden ze op den weg in, ze komen naar bier
om u bun diensten aan to bieden .
HAMLET.
Hij die den koning speelt zal welkom
zijn ; zijn majesteit zal cijns van mij hebben ; de
dolende ridden zal drillen zijn laps en schild ; de
HAMLET .
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minnaar zal niet gratis zuchten ; de luimige man
zal zijn rol in vrede ten einde brengen ; de grappenmaker zal hen, wier longen wat losachtig
zijn van klep, aan hat lathers makers en de jonkvrouw zal haar gemoed vrijelijk uitstorten, of hat
rijmloos vers zal er om hinken . Welke spelers zijn
hat?
ROSENCRANTZ . J uist die, waar gij gewoon waart
zoo'n pleizier in to hebben, de treurspelers uit
de stall .
HAMLET .
Hoe raakten zij zoo aan het trekken ?
hun standplaats was toch, wat faam en voordeel
betreft, in beide opzichten beter .
ROSENCRANTZ.
I k dank, hun optrekken ward veroorzaakt door de kortelings ingevoerde nieuwigheid .
HAMLET . Verheugen zij zich nog altijd in dezelfde
waardeering als toen ik in de stall was? Hebben
zij nog zooveel toeloop ?
ROSENCRANTZ .
Neen, inderdaad, niet meer .
HAMLET .
Hoe komt dit? Beginners zij roestig to
worden ?
ROSENCRANTZ . Neen, hun streven hield den gewonen pas ; maar daar is, mij n hear, een kinder-gebroedsel, jonge nestvalken, die onder alle spreken
de hoogste toon hebben en daarvoor op een
tyrannische wijze worden behandklapt . Daze zijn
nu in de mode en overschreeuwen dusdanig de
gewone theaters -- aldus noemen zij ze -- dat
vale rapier-dragers bang geworden voor ganzenschachten, er nauwlijks meer hears durven gaan .
5b

Flat, zijn ze kinderen? lie onderhoudt
ze? hoe worden zij bezoldigd? Zullen zij bij 't yak
maar blijven zoolang zij kunnen zingen? Zullen
zij naderhand niet zeggen, indien zij opgroeien
tot gewone spelers - gelijk het waarschijnlijkst
is, zoo ze niet over betere middelen beschikken dat hun schrijvers hun onrecht deden, door hen
aldus to laten uitvaren tegen het vervolg hunner
eigene Joopbaan?
ROSENCRANTZ .
In trouwe, er is heel vat to doen
geweest aan beide zijden ; en het yolk houdt het
niet voor zonde hen to treiteren tot kabaal-wordens
toe ; een tijdlang werd er zelfs geen geld voor
een stuk geboden, als de dichter en de speler om dat
geschil niet aan 't klappen uitdeelen daarin gingen .
HAMLET .
Is het mogelijk?
ROSENCRANTZ .
0, dear zijn heel wet batsmen voor
gebroken.
HAMLET. En dragen de jongens de zege weg?
ROSENCRANTZ . Ja, dat doen ze, mijn heer ; Hercules
en zijn last meteen .
HAMLET . Och, 't is zoo vreemd niet ; mijn oom is
koning van Denemarken, en zij die muilen tegen
hem trokken toen mijn vader nog leefde, geven flu
twintig, dertig, vijftig, honderd dukaten neerge
teld, voor zijn afbeeldsel in miniatuur . Gansch
bloed, er zal hi er wel iets meer den natuurlijks
aan den gang zijn mee, zoo wijsbegeerte ooit zal
vermogen het er uit to schiften .
HAMLET .

(Trompetten achter bet tooneel .)
57

Daar zijn de spelers.
HAMLET. Heeren, gij zijt welkom to Elseneur . Uw
handen ; kom dan . Het bij verwelkoming behoorende zijn vormen en ceremonieen ; last mij u dus
bejegenen in dien uiterlijken schijn, opdat niet mijne
gedragingen tegenover de spelers, die, zeg ik u,
uiterlijk hoofsch behooren to zijn, meet op een
ontvangst zullen lijken dan de uwe . Cij zijt mij
welkom ; maar mijn oom-vader en tante-moeder
zijn gefopt.
GUILDENSTERN . Hoe zoo, mijn zest dierbre heer?
H AMLET. l k ben slechts gek noord-noord-ten-westen ; wanneer de wind zuid is, kan ik een havik
onderkennen van een reiger .
(Polonius komt weer- op.)
POLONIus . Welzijn zij met u, heeren
HAMLET. Luister, Cuildenstern ; - en gij ook ;
voor
ieder oor een hoorder ; dat groote kind dat gij
daar ziet, is zijn luiers nog niet ontgroeid .
ROSENCRANTZ . Mogelijkerwijs is hij er voor de
tweeds maal ingeraakt ; want men zegt een oud
mensch is opnieuw een kind .
HAMLET. l k wil profeteeren, hij komt me vertellen van de spelers ; let op. -- U hebt ge.
lijk, mijn heer, op Maandagmorgen ; 't was toen,
inderdaad .
POLONIUS . Mijn heer, ik heb u wat nieuws tevertellen .
HAMLET . Mijn heer, ik heb u vat nieuws to verGUILDENSTERN .

tellen. Toen Roscius een tooneelspeler was in
Rome,
POLONJUS. De tooneelspelers komen hier heen, mijn
heen.
HAMLET. Zachtj es, zachtj es l
POLONIUS . Op mijn eer,
HAMLET. En toen kwam ieder speler op een ezel,
P0LONIus . De beste tooneelspelers ter wereld, hetzij
voor treurspel, blijspel, geschiedkundig tooneelspel, landelijk-herderspel, landelijk-kluchtspel, geschiedkundig-herderspel, geschiedkundig-treurspel,
treurig-kluchtig-geschiedkundig-herderspel, voor
geheel en ondeelbaar tooneel of onbegrensde
dichting . Seneca kan niet to zwaar zijn, noch
Plautus to licht, boor de naar wetten vaste
schrijfkunst, en de ongebondene zijn zij de eenige
l i eden .
HAMLET. »O, Jephta, richter I sraels,« welk een schat
hadt gij l
POLONIUS . Welke schat was het, dien hij had, mijn heer?
HAMLET . 1(el,
»Een mooie dochter en niet meer,
Dewelke hij bovenmate beminde .«
PoLONlus . (ter zijde) lmmer over mijn dochter .
HAMLET. Heb ik geen gelijk, Ouwe Jephta?
POLONIUS . Zoo het u al goeddunkt, mijn heer, mij
Jephta to noemen, een dochter heb ik, die ik bovenmate bemin .
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HAMLET.

Neen, das volgt er niet op.

PoLoNlus . Wat volgt dan, mijn hear?
Wel,
))ZooaJs 't lot, gekend bij God,
En dan, ge west :
))Hoe 't is geschied, 't verhaal melds 't niet .(~
de estate strofe van hat aandachtig Jiedeke zal
u wijzer makers ; want kijk, daar komt mijn besnoeiing .
HAMLET.

(Jaer of vzjf spelers koren op .)
Gij zijt welkom, meesters ; welkom alien . - 1k ban
verheugd u gezond to zien : - Welkom, goads
vrienden . 0, mijn oude vriend, wel, je gezicht
raakte befranjed, sinds ik voor 't Jaatst u zag :
komt gij mij hier bluffers in Denemarken? - Wat,
mijne jonkvrouw en hatters-gebiedster! Bij onze Jieve
vrouwe, uwe jonkvrouweiijkheid is seders onze
Jaatste ontmoeting den hemei nader gekonien,
wel tar hoogte van een broos . Bid God, das niet
uw stem als een ongangbaar goudstuk gebersten
aanhoore . Meesters, gij zijt alien weikom . Wij
zullen er ais Fransche vaikeniers meteen op losviiegen, op alias was wij zien ; wij zulien dadelijk
een voordracht bouden . Kom, geefons een proefje
van uw knapheid ; kom, een hartstochtelijk brok .
EERSTE TOONEELSPELER .

Walk stuk bedoeit uw
hoogheid?

1k hoorde van u sans een voordracht, -hat geheeie stuk ward nooit gespeeld ; of, zoo hat

HAMLET .

6o

al wend, niet meer dan eens ; hat beviel niet, herinner ik mij, aan hat duizendkoppige monster ;
't was kaviaar voor 't gemeen : toch was hat -- naar
mijn inzicht en naar das van anderen, wier oordeel
in zulke dingen hooger ging dan hat mijne,
een uitmuntend stuk, goad in tooneelen verdeeld
en geschreven met evenveel soberheid als kunde .
1k herinner mij, er ward van gezegd, er waxen geen
zetten in gebruikt om de stof wet smakelijker to
maken, noch stijl-wendingen, waardoor de schrijver
van gemaaktheid kon worden beticht ; hat wend geprezen om de ingetogenheid der werkwijze, gezond
en bekoorlijk geheeten en veeleer schoon dan fraai,
\Ian een gedeelte hield ik vooral, hat was iEneas'
verhaal aan Dido en van das in 't bizonder, wear
hij spreekt van Priamus' moord : Indian hat
in uw geheugen is blijven leven, begin dan bij
dawn regal : - last mij zien, last mij zien ;
))De ruige Pyrrhus, als 't Hyrkaansche beast,((
zoo is hat niet ; - hat begins met Pyrrhus ;
))De ruige Pyrrhus, - hij wiens duistre rusting,
Zwart als zijn oogmerk, aan den nacht geleek,
Toen hij gebed lag in hat onheilspaard,
Meeft nu das zwarte, vreeselijke wezen
Besmeurd met jammervoller wapenkleur ;
Van hoofd tot voeten is hij louter keel,
Baarlijk door 't bloed van vaders, moeders, kindren,
1 orstig, geblakerd door der straten schroeiing,
(at leant een tyranniek, verdoemlijk schijnsel
Aan 't vuig tooneel . Ceroost door wrack en vuur,
En dus beklonterd met geronnen bloed,
Met oogen als karbonklen, helsche Pyrrhus
6i

Oud-vader Priamus zoekt.cc
Zoo ga gij vender.
Bij God, hear, wel gezegd ; met juisten
klemtoon en goad begrip .

POLONIUS .

EERSTE TOONEELSPELER.
»Hij vindt hem daadlijk,
Te kortslaags slaand' de Grieken ; 't oude zwaard,
Oproerig aan zijn arm, ligt waar hat valt,
Of 't walgt voor bevel . In ongelijken tramp,
Rent Pyrrhus naar Priaam ; woest om zich zwaaiend,
Tot met den snorwind van zijn fells zwaard
De ontpeesde vader valt . Dan, 't zinloos Ilium,
Den slag to voelen schijnend, vlam-getopt,
Ten fondament bukt en met naar gekraak
't Gehoor van Pyrrhus boeit ; want zie, zijn zwaard,
Hetwelk was dalend op hat melkwit hoofd
Van d'achtbren Priaam, leek in de lucht to kleven ;
Dus, als sen beul beschilderd, Pyrrhus stond ;
En als partijloos aan zijn wil en zaak,
Deed mats .
Maar, zoo wij dikwijls tegen onweer merken
Een zwijgen in de heemlen, 't zwerk verstramt,
De wilds wind verstomt, en 't ronde omlaag
Zoo stil als dood is, dra de schrikbre donder
De sferen opsplijt, zoo, na Pyrrhus' talmen
Maakt de opgezweepte wrack opnieuw hem dadig,
En nimmer beukten den Cyclopen hamers
Op Mars' voor de eeuwigheid gesmeed harnas,
Wroegingloozer dan 't bloedend zwaard van Pyrrhus
Nu slaat op Priamus . Wcg, lichtekooi, Fortuin l Gij goden alien,
In raadsvergaadring samen, fnuikt haar macht ;
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Breekt al de spake' en velgen uit haar wiel,
En rolt de naaf den hemelheuvel af,
Zoo laag als tot in hel !cc
POLONIUS . Dat is to lang .
HAMLET. Het zal naar den scheerder moeten met
uw baard . - l k bid u, zeg :vender
- hij i s voor
een hopsa-sa, of een verhaaltje van koppelarij of
anders dut hij in .
Ca voort, kom naar Hecuba .
EERSTE TOONEELSPELER . '>Maar wie, o wie, de omflarde k oningin .cc
HAMLET. Omflarde koningin ?
POLONIUS . Dat 's goed, omflarde koningin is goed .
EERSTE TOONEELSPELER . »Zag rennen barrevoets, de
vlamme' aandreigen
Met blind-betraanden bilk, een lap op 't hoofd,
Dat pas nog 'n diadeem hield, en als kleeding
Om hare maagre en verdorde lenders,
Een deken, in 't alarm den angst gegrepen ;
Wie dit gezien had, zou met giftgen tong
Fortuins verheering hebben aangescholden ;
Doch zoo de goden zelf haar toen aanschouwden,
Toen zij dus Pyrrhus zag zijn wreed spel spelen,
De leden van haar echtgenoot klein-hakken,
De plotse schreeuw die aan haar mond ontging
Tenzij wat sterflijk is hen gansch niet deert,
Hadd' 't vurig hemel-oog melk-week gemaakt,
De goden mededoogend .«
PoLONIUS . Kijk, of hij niet van kleur verschoten is,
en tranen heeft in zijn oogen !
1 k bid u, niet meer.
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't I s goed. 1 k zal het overige hiervan
u spoedig laten zeggen. -- O aarde hear, wilt gij
er voor zorgen dat de spelers goed worden
onthaald? Hoort gij hat, last ze goed worden
behandeld, want zij ziin de beknopte, korte kronieken das tijds : hat ware u beter ears slecht
grafschrift to hebben na uw dood, dan burs slechte
getuigenis bij uw levers .
POLONIUS .
l k zal hen behandelen near hunne verdienste, hear.
HAMLET.
Cants lij den, man, veal beter. Zoo ge
ieder mensch near zijn verdienste woudt behandelen, wie ontkomt dan de zweep ? Behandel ze
overeenkomstig uw eigen ear en waardigheid ; hoe
minder zij hat waard zijn, das to verdienstelijker
is uw mildheid . Neem hen merle.
POLONI US .
Komt, menheeren.
HAMLET . Volgt hem, vrienden ; wij zullen morgen
een voorstelling hebben . (Polonius en de tooneelspelers af, behalve de Eerste .) H oor even,
oude vriend, kunt gij de Moord van Conzago
spelers ?
EERSTE TOONEELSPELER . Ja wel, mijn hear.
HAMLET.
Wij zullen hat morgenavond nemen . Zoudt
gij, zoo noodig, een stukje van een twaalf of zestien regale, dat ik schrijven zal en er inschuiven,
mee in kunnen studeeren ? Zou dat gears?
EERSTE TOONEELSPELER . Ja, mijn hear .
HAMLET.
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Volg dien heer ; en pas op
Zeer goed.
dat gij hem niet bespot. (Eerste Speler af.) Mijn
goede vrienden, (tot Rosencrantz en Guildenstern .)
ik neem afscheid van u tot van avond : gij zijt
welkom to Elseneur.

HAMLET .

ROSENCRANTZ .

Cod zij met u.
(Rosencrantz en Guildenstern af.)
N u ben 'k al l een .
0, wat een schoelje en boersche slaaf ben ik!
I s het niet monsterlijk, dat hier die speler,
l n een verdichtsel maar, 'n droom van hartstocht,
Zijn ziel tot 't eigen denkbeeld zoo kon dwingen,
Dat door haar werking zijn gelaat verbleekte ;
Tranen in de oogen, ontsteltnis in z'n uitzicht,
Gebroken stem en heel zijn handlen dienend
In houdingen 't denkbeeld? En al voor niets,
Voor Hecuba !
Wat 's Hecuba voor hem en hij voor Hecuba,
Dat hij dus weent om haar? Wat zou hij doen
Had hij den prikkel en het sein voor hartstocht,
Dat wat ik heb ? 't Tooneel verdronk in tranen,
't Gruwlijk geluid zou 't oor der zaal verscheuren,
De misdaadger werd gek, de onschuldge bang,
De bijstaander verward ; hij zou verbijstren
't I nnigst vermogen zelf van hoore' en zien ;
En ik,
Een slappe, bloedelooze lummel, gluip
Als 'n Hans de droomer, futloos voor mijn zaak,
Kan niets uitbrengen ; neen, zelfs niet ter wille
65
S
HAMLET.

Ja,

Mijn goede heer .
ZOO,

Van 'n koning aan wiens troop en kostbaar leven
Zoo'n doembre slag gebracht werd. Ben 'k een
laffer?
Wie scheldt mij dear schurk, wie breekt mij den kop?
Wie graait me aan den beard, blaast dien me in 't
gezicht?
Vat mij bij den news? Wie heet het mij liegen
Tot in mijn strot en dieper! Wie doer dat?
Ha!
Ganswond, ik fact het toe . Dus is 't toch wear,
Dat 'k heb een duiven-lever, mis de gal,
Die maakt verdrukking bitter, had 'k niet anders
Allang de wouwen van de streek gemest
Met zijn hondsch afval? Bloedge, hoerge schurk!
Verstokte, ontaarde, liederlijke schurk!
Q, wrack!
He, wet een ezel ben ik ! 't l s wel heldhaftig,
Dat ik, de zoon van een vermoorden vader,
Door hel en hemel aangezet tot wrack,
Mijn hart ontlasten moet als 'n snol met woorden,
En val aan 't vloeken als een vuile prij,
Een flodderdel .
Foei er over, puh ! Wakker mijn brein !
Hum,
'k hoorde,
Dat schuldge schepsels, zittend in den schouwburg,
Zoo door de macht van 't spel getroffen werden,
Tot in de ziel geraakt, dat ze oogenbliklijk
Hun misdaan in het openbaar beleden ;
Want moord, schoon zonder tong, wil spreken met
Miraculeus orgaan . l k zal die spelers,
lets voor mijn oom doen spelen als de moord
Mijns vaders ; 'k zal zijn gezicht beloeren,
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't zeer. Verschiet hij maar,
Zijn wood peilen tot
'k
l k ken mijn weg . De geest dien
heb gezien,
Mocht eens de duivel zijn ; en die heeft macht
Aantreklijk zich to tooien ; ja en mooglijk,
Misbruikende mijn zwakte en zwaarmoedigheid,
Zijn overmacht is groot op zulke geesten,
Wil hij verderven mij . l k wil een steviger
-- 't tooneelspel is de val,
Crondslag
'k dan dit :
Waarin
mijn ooms geweten vangen zal .

(Af•)
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DERDE BEDRI J F.
TOONEEL I .

Een kamer i n 't kasteel .
Koning, Koningin, Polonius, Ophelia, Rosencrantz
en Guildenstern komen op .
En kunt gij niet door stelselmatig praten,
Ontlokken hem waarom hij zich dus aanstelt,
En heel zijn dag-rust zoo wanluidend maakt
Door die gevaarlijke en woelge maanzucht?
ROSENCRANTZ . }hij zelf erkent zich zeer van streak
to voel en ;
]Mar van de reden wil hij heel mats weten .
GUILDENSTERN .
En even weinig grif last hij zich
peilen ;
Diet minder slim dan gek, onttrekt hij zich,
Zoodra wij hem tot eenige bekentnis
Omtrent zijn waren toestand willen brengen .
KONI NGI N .
En hij ontving u goad?
ROSENCRANTZ .
Volmaakt als 'n edelman .
GUILDENSTERN . Maar met een overdrevenheid van
stemming.
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KONING .

Zelf gierig met vragen ; dock op
onze vragen
Zeer gul met antwoord geven .
KONINGIN .
Kreegt gij hem
Tot wat ontspanning?
ROSENCRANTZ .
Mevrouw, 't geviel zoo, dat wij 'n
troepje spelers,
l nhaalden op weg. Wij spraken 'r met hem over ;
En blijkbaar schonk het hem een snort van vreugde
Toen hij 't hoorde . Het hof herbergde hen ;
En, naar ik meen, ontvingen zij reeds order
Voor hem to spelen to avond .
P0L0Nlus .
't Is zeer juist.
En hij verzocht aan mij uw majesteiten
Te vragen hen to komen zien en hooren .
KONING. Van harte gaarne. Het voldoet mij zeer,
Hem dus gestemd to hooren .
Mijn waarde heeren, schaft hem nieuwe prikkels,
Wakkert zijn lust voor die genoegens aan .
ROSENCRANTZ .
Uw dienaars, heer .
(Rosencrantz en Guildenstern af.)
Geertruide, lieve, last ons ;
KONING .
Want heimlijk hebben wij gestuurd om Hamlet,
Opdat hij zou, als ware het bij toeval
Ophelia ontmoeten .
Haar vader, en ik-zelf - wettige spionnen
Wij gaan ons plaatsen zoo, dat, ziende, ongezien,
Wij 'n zuiver oordeel van hun saamkomst krijgen,
En uit hemzelf, uit zijn gedrag met haar,
Afleiden kunnen of 't is liefde of niet,
Die hem dus lijden doer .
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ROSENCRANTZ.

KONINGIN .
Naar gij 't beveelt .
Voor u, Ophelia, mocht uw lieve schoonheid,
0elukge oorzaak zijn van Hamlets dolen,
Dan zullen, naar ik hopen durf, uw deugden
Hem brengen weer op den gewonen weg,
U bei tot eer .
OPHELIA.

Mevrouw, mocht het zoo wezen.
(Koningin af.)

POLONlus . Ophelia, wandel hier . - Behage 't uw
genade,
Ons to verbergen nu . -- (tot Ophelia.) Lees in dit boek ;
Het zal was kleur bijzetten aan 't versoon
Van uw alleen-zijn . - Soms, doen wij berispelijk,
Te vaak 't vertoond werd, dat met vroom gelaat
En heilge handling we oversuikeren
Den duivel zelf.
KONING . (ter zijde.)
0, 't is maar al to waar!
Hoe snerp-fel striemt die uitspraak mijn geweten!
De wang van 'n boel, vermooid met 'n laag blanketsel,
l s leelker niet bij 't middel vergeleken,
Dan mijn daad is bij mijn geverfde woorden .
0, zware last.
PoLoNlus . Ik hoor hem komen, last ons weggaan, heer .
(Koning en Polonius af.)
(Hamlet komt op .)
HAMLET . Zijn of niet zijn, daar komt het hier op
neer : Zou 't eedler wezen in den geest to lijden,
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De keilen en schichten van een schimpend lot,
Of zich to waapnen tegen 'n zee van troeblen,
En ze in opstand to enden? - Sterven, - slapen,
Njet meer ; en, door een sleep to zeggen : uit
is de hartepijn en 't duizenderlei schokken
Van ons belaste vleesch, -- 't ware een vervulling,
Ootmoedig of to smeeken . Sterven, - slapen
Te slapen : wellicht droomen ; -- ai, daar stokt het ;
Want welk gedroom ook in dien doodslaap kome,
Als we eindlijk schoven of ons aardsch gewurm,
't Moet ons doen weiflen . Dear is het dwingende,
Dat maakt een onheil van zoo langen duur ;
Want wie verdroeg tijd's hoop en zijn gegeesel ;
Tyrannen-lusten, trotsaards hoovaardij,
Pijn om miskende liefde ; rechts-uitstel,
Ambtlijke onbeschoftheid ; den voetschop dien
De stifle diener van den bluffer krijgt,
Hoe, als hijzelve zich verlossen kon
Met een simple priem ? We zou vrachten torsen,
En grienen, zweeten onder een moeilijk levee,
Was niet de angst daar voor jets na den dood,
Dat onontdekte land van welker grenzen
Geen reiziger terugkeert, -- die wart den wil,
En ons 't bekende kwaad doer lijden liever
Dan heen to vlien near 't andre, ongewetene .
Dus maakt bewustzijn bloodaards van ons allen ;
En dus words de aangeboren blos der flinkheid,
Bleek overzieklijkt door de mom der peinzing ;
En iedre bruis-gezonde onderneming,
Door dit bezien, wends van hear oorsprong af,
Verliest den naam van dead . (Ophelia komt op .)
Stil nu, gij,
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De mooie Ophelia .
Nimf, in uw gemurmel
Herdenk mijn zonden alle .
OPHELIA .
Mijn goede heer,
Hoe gaat het met uw hoogheid, sinds zoo fang?
HAMLET . 1 k dank u nederig, goed, goed, goed .
OPHELIA . Mijn heer, 'k bezit van u gedachtenissen,
Die 'k fang verlangde u terug to geven ;
1k bid, neem ze in ontvangst nu .
HAMLET.
Keen, niet ik ;
1k gaf u nooit lets .
OPHELIA . Ceeerde heer, ge weet zeer wel, ge gaaft ze ;
En, bijgaand, woorden van zoo zoet een keur,
Die dingen schatten maken ; heen hun geur,
Herneem ze ; want voor hen die edel denken,
Words arm het rij kst geschenk, al s hart loos zij n die 't
schenken.
Daar, mijn heer
HAMLET . Ha, ha! deugt ge wel ?
OPHELIA . Mijn heer!
HAMLET. Zijt ge mooi ?
OPHELIA . Was bedoelt uw hoogheid?
HAMLET. Dat, als gij deugt en mooi zijt, uw deugd
geen verkeer moest toelaten aan uw schoonheid .
OPHELIA . Kan schoonheid, mijn heer, in beter gezelschap verkeeren dan van deugd?
HAMLET . J a, gewis ; want de macht der schoonheid
zal eerder deugd doen verkeeren van was zij
is tot een hoereerster, dan de kracht der deugd
72

de schoonheid zal kunnen omvormen tot haar
evenbeeld ; dit was voorheen een machtspreuk,
maar nu geeft het heden 't gelijk . Ik hield eens
van u .
OPHELIA . Inderdaad, mijn beer, gij deeds mij dit
gelooven .
HAMLET. Gij hadt mij niet moeten gelooven ; want
op onzen ouden stam kan deugd niet zoo worden
gent, of wij zullen er naar blijven smaken . l k
hield niet van u .
OPHELIA . Ik ward to meet mislaid .
HAMLET. Ga naar een klooster ; waarom wil je een
kweekster worden van zondaars ? I k hood mijzelf
voor tamelijk deugdzaam, maar toch zou ik mijzelf
van zulke dingen kunnen betichten, das bet beter
waar' geweest, mijn moeder had mij nooit g edragen . l k ben zeer trotsch, wraakgierig, eerzuchtig ;
met maar slechtigheden op mijn wenken klaar, dan
ik gedachten heb ze aan to zetten, verbeelding om
ze vorm to geven, of tijd om ze in to bedrijven.
Wat hebben zulke kerels als ik hen rond to kruipen tusschen aarde en hemel ! Wij zijn aartsschurken, alien ; geloof niet een van ons. Ca je wag
naar een klooster . -- Waar i s uw vader ?
OPHELIA . In huis, mijn beer .
HAMLET . Laat dan de deuren achter hem dicht zijn,
en das hij nergens anders den nar spele dan in
zijn eigen huis . Vaarwel !
OPHELIA . 0, lieve hemel, help hem!
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1 ndien je trouwt, wil ik je deze bezoeking tot een bruidsgift geven : je moogt zoo koud
als ijs zijn, zoo puur als sneeuw, je ontkomt niet
aan taster. Ca naar een klooster. Ca, vaarwel .
Of, zoo ge dan toch wilt trouwen, trouw met een
dwaas ; want wijze mannen weten al to wet, was
monsters gij van hen maakt . Naar een klooster,
ga; en gauw ook. Vaarwel .

HAMLET .

OPHELIA .

0,

hemelsche machten, herstel hem!

1k heb van uw verf-kunsten vernomen
ook, meer dan genoeg . Cod schonk u een aangezicht en gij maakt uzelf een ander ; ge hips, ge
trips, ge lispelt en geeft bijnaampjes aan Cods
schepselen en maakt van uw weeldrigheden uw
ontoerekenbaarheid. Ca heen, ik wit er niet meer
van hooren, het heeft mij gek gemaakt. 1 k zeg,
wij willen geen huwlijken meer ; degenen die al
getrouwd zijn, alien behalve een, dat zij leven ;
het overschot most maar blijven zoo het is . Ca
naar een klooster, ga !
~~ C )

HAMLET .

0, was een edele geest ging hier ten onder!
Hij die van hoveling, van krijgsman, van geleerde
Net oog, de stem was en het zwaard ; de bloeiende
Verwachting, hij de roos van 't rijk ; de spiegel
Voor elk, 't voorbeeld van houding, de van ails
Opmerkers, opgemerkte, gansch, gansch onder.
En ik de klaaglijkste alley vrouwen, die
De honing zoog van zijn welluidende eeden,
Zie nu die eedle, oppermachtige reds
Als lieve klokjes klepelend, ontstemd en schril ;
OPI-IELIA .
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Dat weergalooze beeld van bloei en jonkheid
Verwelkt door overspanning. Wee, wee, o, die
Zag wat ik heb gezien, ziet wat ik zie .
(-h .f)
(Koning en Polonius weder op .)
Liefde! in die richting gaat zijn smachten niet .
En wat hij sprak, schoon aan den vorm wat schortte,
Klonk niet als gek . Daar is lets in zijn ziel
Waarop zijn zwaarmoed staag to broeden zit,
En 'k ducht het broedsel en 't uitkomen zal
Gevaarlijk zijn . Om dit bijtijds to keeren,
Heb ik, in vlug besluit, bepaald aldus :
Hij moet in alleriji naar England heen,
Met de opeisch onzer achterstalge cijns .
't Gezicht der zeeen en van vreemde streken,
Met al hun wisseling, zal hopelijk,
Dat char genesteld jets zijn hart uitbannen,
Waarop zijn brein zich aftobt, dus hem brengt
1 n misstand met zich zelf ? Wat denkt ge er van?
KONING .

't Zal wel gedaan zijn ; maar toch blijf'k
gelooven,
Dat de oorsprong en de aanvang van zijn krenking
Spruit uit versmade liefde . - Wat is 'r, Ophelia!
Gij hoeft ons niets to zeggen van Heer Hamlet,
Wij hoorden 't al . - Doe, heen, naar 't u behage,
Toch, als gij 't passend vindt, last na het spel,
Zijn koninklijke moeder, alleen met hem,
Hem onderhouden ; last haar rondweg spreken ;
En ik, verstopt, behage 't u, zal heimlijk
Afluistren heel 't gesprek . Ontlokt ze hem niets,
POLONIUS .
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Stuur hem naar Engeland ; of sluit hem op,
Al naar uw wijsheid dunks .
KONING .
Uw read staat me aan ;
'n Hooggeplaatste en gek mag vrij niet gaan .
(Af.)
TOONEEL 11 .

Een zeal i n 't kasteel .
Hamlet en drie of vier spelers komen op.
Zeg de toespraak, ik bid u, gelijk ik het
voordeed, trippelend op de tong ; want zoo gij
ze bulks uit de keel, gelijk velen onzer tooneelspelers doen, had ik even lief das de stadsomroeper mijn zinnen zei . Doorzaag ook de lucht niet
to veel met uw hand, dus ; maar pas alles bevallig
toe ; want zelfs in de strooming, den storm en,
als ik het zoo noemen mag, in den wervelwind
van den hartstocht, behoort gij de matiging to
betrachten en aan to kweeken, die het stil doet
zijn. 0, het beleedigt mij tot in de ziel, zoo'n
pootige pruikebol van een kerel een hartstocht in
rafels to hooren scheuren, tot vodden waarlijk, om
het trommelvlies van het schellinkje to splijten,
das grootelijks voor niet veel anders vatbaar is
den voor een dazig stommetjes-spel of wet lawaai .
l k zou zoo'n kerel gegeeseld willen hebben, enkel
en alleen omdat hij Tergament overdrijft en nog
erger Herodest den Herodes . lk bid u, vermijdt
zulks .

HAMLET.
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EERSTE SPELER.

Ik sta er uwe hoogheid voor borg .

flees evenmin to tam, maar dat bier uw
eigen onderscheidings-vermogen uw toeziende
voogd zij ; last bet gebaar bet woord begeleiden,
bet woord bet gebaar, met deze bizondere inachtneming dat gij nimmer overschrijden zult de soberheid der natuur ; want zich in lets zoo to
buiten gaan, is een afwijking van de eischen der
tooneelkunst. Het einddoel toch daarvan, van
den beginne of en voor nu, was en is, op to
houden, als bet ware, een spiegel aan natuur, de
deugd haar eigen gelaatstrekken to toonen, 't
schandelijke haar eigen beeld en aan iederen tijd
zooals die zich belichaamde, zijn bizonder karakter
en afdruk . Nu, dit overdreven of to slap er uitgekomen, kan, ofschoon bet alle dnkundigen aan
bet lachen zal maken, filet anders dan ergerni s
bezorgen aan de lieden van oordeel, en de meening
van een derzulken moet in uw schatting zwaarder
wegen dan een heel theater vol van die eersten .
0, er zijn spelers, die ik spelen zag en door anderen hoorde prijzen, en dat hoogelijk, - dewelke,
om 't niet to gemeenplaatsig to zeggen, noch den
toon hebbend van Christenlieden, noch den gang
van een Christen, van een heiden, noch van eenig
mensch, dusdanig stapten en loeiden, dat ik wel
denken moest of hi er sours een van natuurs daglooners menschen had gemaakt en niet goed gemaakt, zoo afgrijselijk bootsten zij de menschheid na.

HAMLET .

1 k hoop, wij hebben dit vrijwel
bij ons verbeterd .

EERSTE SPELER .
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0, verbeter het heel en al . En last de..
genera die uw narren spelen, niet meer zeggen
dan geschreven staat in hun rol ; want er zijn er
order, die uit zichzelven willen lachen om een
zeker snort van butte toeschouwers aan het lachen
to brengen, hoewel in diezelfde tijdsruimte een of
andere noodzakelijke verwikkeling van het spel
met aandacht wil worden gevolgd ; dat is min, en
toont een armzalige eerzucht in den nar-speler
die er gebrui k van maakt . C aat, maakt u klaar .

HAMLET .

(Spelers

af.)

(Polonius, Rosencrantz en Cuildenstern komen op .)
1 el nu, mijn heer, wil de koning hooren dit stuk
werk?
POLONIUS . En de koningin ook, en dat terstond.
HAMLET. Vraag den spelers om wat haast to waken .
(Polonius af.)
Wilt gij tweeen helpen ze wat aan to zetten ?
ROSENCRANTZ en GUILDENSTERN . Mijn heer, tot uw
order.
(Rosencrantz en Cuildenstern af.)
HAMLET. tat, ho, H orati o 1
(Horatio komt op .)
HORATIO . Hier, geliefde heer, en tot uw dienst .
HAMLET. Ce zijt voor mij de trouwste mensch,
H orati o,
Waar 'k unit in mijn verkeer wee kreeg to doers .
HORATIO . 0, dierbre heer,
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HAMLET . Neen, dank niet das ik vial ;
Want walk gewin kan ik van jou verwachten,
Die niets hebt dan de opbrengst van je geest
Voor je behoeften? Waartoe den arme vleien?
Neen, last de stroop-tong zotte luister likken,
De glad-gewrichte knieen vrijlijk krommen,
Waar kans op winst volgt 't kruipen . Wilt je't hooren?
Sinds das mijn ziel meestres was van haar keuze,
En menschen onderscheiden kon, heeft zij
iou voor zichzelf verzekerd ; want jij waart
Als een, die alias lijdend, niets toch lijdt ;
Een man die fortuin's nukken, goad of kwaad,
Aanvaardde in zelfden dank ; en wel gelukkig
Zijn zij bij wie zich bloed en geest zoo mengen
Dat zij niet zijn een fluit, waar Fortuin's vinger
Naar willekeur op speelt. Geef mij dien man,
Die niet is hartstochts slaaf en 'k zal hem dragen
In mijn harts-binnenst, ja, in mijns harten hart,
Gelijk ik jou doe . -- lets to veal hierover.
Er words gespeeld van avond voor den koning ;
Daarbij lijkt een tooneel zoo ongeveer
Op was 'k je van mijns vaders dood vertelde .
Ik bid je, als das spel is aan den gang,
Te lessen met hat licht das in je ziel is,
Dan op mijn oom . Zoo zijn versloten schuld
Zich niet bij 'n toespraak uit den halsband wrings,
l s 't een verdoemde geest, dien wij toen zagen,
Zijn mijn verbeeldingen zoo zwart en vuil
Als 't aambeeld van Vulkaan. Sla goad hem ga ;
Want ik mijn bilk aan zijn gelaat zal naaglen ;
En daarna komen wij tot oordeel saam
Om hem to schatten naar den schijn .
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H oRATI o.
Wel, heer,
Zoo hij jets steels terwijl hat spel speelt en
't Ontgaat mijn speuroog, ik vergoed 't gestoolne
HAMLET . Zij komen voor hat spelt ik moat wear
bazelen .
Zoek u een plaats .
Deensche marsch . Trompetgeschal. Ttomen op met zijn
garde, toortsen dragend: Koning, Koningin, Polonius,
Ophelia, Rosencrantz, Ouildenstern, edellieden en

gevoig.
Hoe vaart onze mage Hamlet?
Nog al wel, in trouwe ; bij ,kamelionskost ; ik hap de lucht, volgepropt met beloften ;
gij kunt kapoenen zoo niet mesten .
ONING
K
. l k heb niets aan dit antwoord, Hamlet ;
daze woorden zijn niet voor mij .
HAMLET . Neen, ook niet meer van mij .
(tot Polonius.) - Mijn heer, gij speelde wel eens tooneel aan de universiteit, zegt ge?
POLONlus . Dat deed ik, heer, en werd gerekend een
goad speler to zijn .
HAMLET. En was speelde gij ?
P OLONlus . l k speelde ,ulius Caesar ; ik werd gedood in hat kapitool ; Brutes doodde mij .
HAMLET. Dat was een bruute rol de zijne, daar
zoo'n kapitaal kalf to moeten dooden . - Zijn de
spelers gereed ?
PoLONl us. J a, mijn heer, zij wachten tot hat u schikt .
KONING .

HAMLET .

8o

Kom bier bij mij utters, mijn goads Hamlet .
Neen, goads moeder, bier is meer aanHAMLET .
trekJijk metaal .
PoLoNlus (tot den koning .) 0, ho, hoort u dat wel?
HAMLET . Mejonkvrouwe, zal ik mij nedervleien in
uw schoot?
KONINGIN .

(Zich nederleggend ears Ophelia's voeten)

Neen, mijn hear.
HAMLET.
1k mean, mijn hoofd tegen uw schoot?
OPI-IELIA . Ja, mijn beer .
HAMLET.
Denkt gij dat ik iets dorperlijks bedoelde?
OPFIELJA .
1k dank niets, mijn beer.
HAMLET.
Dat is sen Jiefelijke gedachte, zich near to
vJeien tusschen meisjesbeenen .
OPHELIA .
fat is, mijn beer ?
HAMLET.
Niets .
OPHELIA . Gij zijt vroolijk, mijn beer .
HAMLET .
Wie, i k ?
OPFIELIA . Ja, mijn hear.
HAMLET .
0, God, ja, je eenige potsenmaker. Wat
zou sen mensch antlers doers dan vroblijk zijn?
want, kijk sans, hoe genoegelijk mijn moeder er
uitziet, en rnijn vader stierf nog gears twee uur
gel eden .
OPHELIA .
blears, 't is tweemaal twee maanden, rnijn
hear .
OPJ-IELIA .

8i
6

Zoo fang ? Neen dan, de duivel mugs zwart
dragen, ik wil een pak hebben met sabelbont . 0
hemel, twee maanden geleden gestorven en nog
niet vergeten? Zoo is er hoop, dat een grout
mans aandenken zijn levee wel een half jeer zal
overleven ; maar bij onze lieve vrouwe, dan most
hij kerken stichten ; of anders zal hij aandenken
ontberen, evenals bet stokpaardje, weiks grafschrift
luidde : ))Want o, want o, bet stokpaardje raakte
vergeten .((

HAMLET.

Hobo's. De Pantomime komt op .
Een Toning en een Joningin komen op, zeer verliefd
doende ; de Toningin hem ombeizend en hj hear . Zij
knielt en maakt vertoon van plechtige verkiaringen
near hem op . Hjj heft hear op en neigt zjn hoofd op

hear hals . Hj leg( zich neer op een bank van bloemen.
Zij, hem ziende slapen, gaat been . Dan komt een
andere man op, neemt hem de goon af, trust die en
gist vergif in de ooren van den slaper en gaat been .
De 1(onin gin keen terug, vied( den 1(oning dood en
meek( hartstochte1ike gebaren . De 1"ergiftiger met
twee of drie fguranten komt weer op, schjnend to
kiagen met hear . Het do ode lichaam word( weggedragen . Dc Vergiftiger maakl de I(onin gin bet
hof met geschenken . Zij schjnt afkeerig , een p005

onwillig ; maar aanvaardt ten stone zijn lie fde .

(Jif.)
OPFIELJA .
HAMLET .
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Wet beduidt dit, mijn beer ?
Wel, dit is vermaledijd maiheur ; 't beteekent
ongeluk.

0PHELIA .

Denkelijk stelt het voor wet het stuk wil
zeggen .
(Prolong komt op .)

Wij zullen het door dezen kerel we] to
weten komen . Tooneelspelers kunnen niets voor
zich houden ; zij willen alles vertolken .
®PHELIA . Zal hij ons vertolken wet die vertooning
beduidde ?
HAMLET. Zeker, als van welke vertooning ook die
gij hem zoudt willen vertoonen : wees maar niet
schuchter met vertoonen, hij zal niet schuchter
zijn to vertolken wet het beduidt .
®PHELIA . Ce zijt stout, ge zijt stout. l k wil letten op het spel .
AR®LOOG . Voor ons, en voor ons treurspel, wij
Vragen uw clementie vrij,
®pdat uw oordeel gunstig zij . (.if.)
HAMLET . Is dat ears prolong of het inschrift van een
ring?
OPHELIA. 't is kort, mijn hear .
HAMLET. Als vrouwenliefde .
HAMLET .

(en i(oning en T(oningin komen op .)

dertig meal tong Ahoebus'
wagers road
Neptuuns zilt rijk en Tellus hollers grond ;
En t raalf meal dertig bleeke manekringen,
Dertig dozijn keen om de wereld gingen,
Sinds liefde ons, sinds Hymen onze handers
Te semen bond met hear zeer heilge handers .
SPELER

Kohl NG .

Vol
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SPELER KONINGIN . Nog meenge reize moge zon en
mean,
Eer onze Jiefde sterft, ons overgaan .
Maar ach, gij waart veal krank den Jaatsten tijd,
Zoo verre van gezond, zoo weinig bJijd',
Dat 'k u mistrouw . Doch, schoon ik u mistrouwe,
Het mag geen kwaad u doen, bedenk, wij vrouwen
Zijn veal to ras beangst, joist als wij minnen,
Der vrouwen angst en Jiefde Jijkt elkandren,
Gaan Jicht van 't sane uiterste near 't andre .
Nu, hoe mijn Jiefde is, ik u bewees ;
Groot als mijn Jiefde is, is ook mijn vrees ;
wear liefde is groot, beangst hat kleinst getwijfel ;
En grooter liefde groeit door angst-geweifel .
SPELER KONING . Heusch, lieve, ik moat en spoedig
u verlaten,
Mijn Jevenskrachten gaan hun werking latent
En gij blijft achter in deer weerid alleen,
Geeerd, bemind ; en, wellicht vindend een
Trouw echtgenoot, die u SPELER K0NINGIN .
Spear mij die smart,
Zoo'n Jiefde wear verraad piege' aan mijn hart .
Treff' mij, in 'n tweeden man, de vloek der Goden,
Geen trouwt een tweeden, die niet de eersten doodde .
HAMLET. (tar z~jde.) Al sum, al sum .
SPELER KONINGIN . De reen die 'n tweeds huwelijk
doen sluiten
Zijn Jaag van aard, en sluiten Jiefde buiten .
Ten tweeden meal dood ik mijn dooden man,
Al s 'n tweeds man me in Jiefde omheizen ken .
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'k GeJoof wel das gij meant nu
was gij zegt,
Maar 'n goed besluit words uitgevoerd sores slecht .
Voornemen slaaf slechts van herinring is,
Heftig geboren, zwak van Jeefduur is ;
Wat onrijp nog den boom stikvol belaadt,
Valt zonder schudden, als 't meluw warden gaat .
't l s enkel nooddwang toch, wen wij vergeten
Ons zeif to kwijten was we ons schuldig weten .
Wat door onszelf hartstochtlijk wend bedoeld,
Te Joor gaat als de hartstocht is verkoeld ;
De hevigheid van vreugde en smarte beide
Vernietigt zeif zich door inwendig strijden ;
Waar vreugde is 't dolst en smart het luidst loops
treuren,
Lijdt vreugde, en smart genies, bij 't minst gebeuren .
Dees wergild duurt niet eeuwig ; each is 't gebod
Dat Jiefde ook blijven zal bij keer van 't lot ;
Want 't is een open vraag, als 'n Jastge som,
Of Jiefde Jeidt het lot of andersom .
Als 'n heerscher valt, men ziet zijn gunstling vliende ;
Words 'n arm man rijk, zijn haters warden vrienden,
't Geluk, zegt men, volgt Jiefde op den voet,
Want wie niet 't noodig heeft, steeds vriende' ontmoet .
En wie in zorg tot 'n schijnbren vriend zich wends,
Maakt oogenbliklijk aan die vriendschap 'n end .
Om ordlijk to besluiten waar 'k ving aan, Ons lot en willen zoo contrarie gaan,
Dat ieder plan van ons toch falen zal ;
Ons denken hoort ons, de uitkomst niet met al .
Denk dus, nooit zult gij trouwen een tweeden man ;
Maar ook das, d' eerste flood, gedachtnis sterven kan .
SPELER

KONING .

8

Aarde onthou mij voedsel, hemel
licht ;
Oeneuchte en rust van mijne dagen zwicht ;
Vertwijfle al mijn hoop, vertrouwen, blijheid ;
't Rantsoen eens kluisnaars zij mijn eenge vrijheid,
Ontmoete ik op mijn wag elk zwart verdriet,
Wat vreugds licht aanschijn stoort, en maakt tot niet ;
Dat, wear 'k bok zij, mij wroeging volg', berouw, Indien, 'k eens weduwe, wear word tot vrouw .
HAMLET .
En zoo zij 't flu toch eens brak?
Een zware eed . Lief, last mij bier
SPELER KONING .
wet blijven ;
Mijn geest words moede, en graag wou ik verdrijven
Dags langewijl met slaap . (Slaapt.)
SPELER KONINGIN .

Slaap susse uw lijden ;
En nimmer kome onheil tusschen ons beiden . (af.)
SPELER KONINGIN .

Mevrouw, hoe bevels u dit stuk?
De dame verzekert to veal, dunks me .
HAMLET.
O, maar zij zal hear woord houden.
KONING .
Kwaamt ge den inhoud to weten van bet
stuk, is er geen aanstoot in?
HAMLET.
Neen, neen ; zij schertsen maar, vergiftigen i n scherts ; geen aanstoot tar werel d .
KONI NG.
Hoe noemen zij bet stuk ?
HAMLET.
De Muizen-val .
el, wet? Overdrachtelijk. Dit stuk is de verbeelding van een moord
geschied in 1 eenen . Conzago beet de hertog ;
zijn vrouw Baptists . Gij zult aanstonds zien ; 't is
HAMLET .

KONI NGI N .
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ears schelmsch stuk werk ; maar wet zou dat? Uw
majesteit, en wij, die zuivere zielen hebben, bet
raakt ons niet ; last de geschaafde knot achteruitslaan, onze schoudergewrichten hebben geen ongemak .
(Lucianus komt op.)
Dit is een zekere Lucianus, neef des konings .
OPI-IELIA . Gij zijt een goad koor, mijn beer.
HAMLET.
1k zou toik kunnen zijn tusschen u en
uw Jiefde, als ik maar de poppetjes kon zien dansen.
OPI-LELIA . Gij zijt scherp, mijn hear, gij zijt scherp .
HAMLET .
Het zou u een kermen kosten mij mijn
scherpte to ontnemen .
OPFIEL]A . Van kwaad tot erger .
HAMLET .
Ge moat uw manners nemen zoo ze zijn .
- Begin, rnoordenaar, stank uw verdoemde mi
miek en begin . }tom : - De raaf krast onheiispellend, schreeuwt om wreak.
LUCIANUS . Zwart opzet, handers kiaar, gif, tijd near
wensch ;
Getij dat meeheipt, verder bier geen mensch ;
\IeiJ brouwsel, uit midnachtlijk kruid gegaard,
Driemaal door Hecate's banvloek bezwaard,
Doe gij uw werking, magisch, onverbidlijk,
Verheer 't gezonde levee nu, onmidlijk .

(Giet 't vergif in 't oor des slapers.)
Hij vergiftigt hem in den tuin tar wille
van zijn rijk . Hij beet Gonzago ; de geschiedenis
is bestaande, en beschreven in keurig ltaliaansch .

HAMLET .
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Gij zult aanstonds zien hoe de moordenaar de
liefde west to winners van Gonzago's vrouw .
OPHELIA . Dc koning staat op .
HAMLET. Wat, geschrikt door loos alarm?
KONINGIN . Hoe is bet, mijn beer?
POLONIUS . Stack bet spel .
KONING . Geef mij wet licht! - bier vandaan!
ALLEN . Lichten, lichten, lichten!
(.111/en af behalve Hamlet en Horatio .)
HAMLET . Wel, last de aangeschoten ree maar weenen,
En last de bok maar hollers ;
Gewaakt er most, zal slapen sane :
Zoo blijft de wereld can 't rollers .
Zou dit niet, menheer, met sen bosch veeren - in
gavel bet overschot van mijn standje sans verliep,
- met twee provincie-cozen op mijn opengewerkte
schoen ,mijbetdelgenotschapkune bezor-n
gen bij sen tooneeltroep?
HoRATio . Een half aandeel .
HAMLET. 1k wil sen heel, ik .
Dear, zoo gij west, o Demon disc,
Was 't rijk ontluisterd toen
Van Jovis zelf; en nu heerscht bier
Een echte, echte - paljas .
HORATIO. Gij halt wel kunnen rijmen .
HAMLET . 0, goads Horatio, ik wil duizend pond
zetten op bet woord van den geest. Hebt gij 't
opgemerkt?
88

Zeer goad, mijn beer .
HAMLET . Bij 't relaas der vergiftiging? 1k nam hem zeer scherp wear.
HORATIO .
HAMLET . A, ha! - Kom, wat muziek! Kom, de fluiten!
Want zoo den koning lijkt niet de komedie,
We! den, near 't lijkt, zij lijkt hem niet, o jeemie -Korn, wat muziek!
(Rosencrantz en Guildenstern kornen op .)
GUILDENSTERN . Mijn goads beer, vergun mij sen
woord met u .
HAMLET .
Menheer, sen heels geschiedenis .
GUI LDEN STERN .
De koning, menheer,
HAMLET .
,a, menheer, wet is er met hem?
GUILDENSTERN .
Is in zijn bizondere vertrekkenver-n
bazend van streak .
HAMLET .
Door drank, menheer?
GUILDENSTERN .
Neen, mijn hear, eerder door gal .
HAMLET.
Uw vernuft zou zich rijker toonen dit
aan zijn Iijfarts to maiden ; want wat mij betreft,
bij hem aan to dringen op zuivering van zichzelf,
zou misschien hem dompelen zijn in oneindig
meer gal .
GUILDENSTERN . Mijn goede beer, dwing toch uw
spreken in eenig verband, en ontvlucht niet zoo
wild mijn boodschap .
HAMLET .
1k ban tam, menheer ; spreek uit.
HORATIO .
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GUILDENSTERN . Dc koningin, uwe moeder, in groote
versiagenheid van geest, heeft mij tot u gezonden .
HAMLET.
Gij zijt welkom .
Neen, mijn goede heer, deze hofGUJLDENSTERN .
felijkheid is niet van de rechte soon . Indien het
u mocht behagen mij een gezond antwoord to
geven, zal ik voldoen aan uw moeders bevel ; in-S
dien niet, zal mijn opdracht met uw verlof en
mijn heengaan zijn gedaan .
HAMLET. Menheer, ik ken niet .
GUJLDEN5TERN . Wat, mijn heer?
HAMLET .
Een gezond antwoord u geven ; mijn geest
is krank ; maar menheer, het antwoord dat ik geven
kan, sleet u ten dienste, of Jiever, zooals ge zegt,
mijne moeder ten dienste ; daarom niet meer ervan,
maar tot de zaak . Mijn moeder, zegt gij, ROSENCRANTZ .
Welnu, dit zegt zij : uw gedrag heeft
hear getroffen met bevreemding en verwondering .
HAMLET .
0, wonderbaarlijke zoon, die zoo een
moeder kan verbazen! - Maar is dear geen sleep
op de hielen dezer moederlijke verbazing? Laat
hooren?
ROSENCRANTZ . Zij begeert met u to spreken in hear
kamer, voor gij to bedde gaat .
Wij zullen gchorzamen,lsfijt-g
HAMLET .
voudig onze moeder ware . Hebt gij nog iets
anders met ons to verhandelen?
ROSENCRANTZ .
Mijn heer, gij hieldt eens van mij .
90

HAMLET.

En dat doe ik flog, bij deer oppikkers en

stet ers .
Mijn goads hear, wat is de oorzaak
uwer disorde? Gij doer waarlijk niet antlers dan de
bout voor de deur achter uw eigen vrijheid, indien
gij tegenover sen vriend uw lead blijft verhelen .
HAMLET . Menheer, hat mangelt me aan vooruitzichten .
ROSENCRANTZ .
Hoe kan dat zijn, daar ge de stem
das konings zeif hebt voor uw opvolging in De-.
nemarken?
HAMLET.
Ja, menheer, maar : ))Ear 't gras gewassen
- 't spreekwoord is eenigszins duf.
ROSENCRANTZ .

(Tooneelspelers komen op met f'uiten .)

0, de fluiten : last er mij sen zien . - Ga eens met
mij op zij . - Waarom draait gij zoo road mij,
om mij den wind of to snijden, alsofgij mij woudt
drijven in sen net?
GUILDENSTERN . 0, mijn hear, mocht hat zijn dat
mijn dienstijver to vrijpostig is en mijn liefde daardoor onmanierlijk, HAMLET .
1k begrijp dat niet goad . Wilt gij eens
op daze fluit speien?
GUILDENSTERN .
Mijn beer, dat kan ik met.
HAMLET .
1k bid u .
GUILDENSTERN .
Geloof mij, ik kan niet .
HAMLET.
1k smeek u er om .
9

1k ken er gears vingergreep van,
mijn beer .
HAMLET .
Het is zoo gemakkelijk als liegen ; regeer
daze windgaatjes met uw vinger en duim, voer
luchtanmetuwmondenbetzaluvortbengen de welluidendste muziek. Kijk, zoo zijn de
grepen .
GUILDENSTERN .
Maar ik zou niet waters hoe die
tot eenige harmonische citing to dwingen ; ik heb
de bekwaamheid niet .
HAMLET .
Wel, zie flu eens aan, war onwaardig ding
gij maakt van mij . Gij woudt spelen op mij ; gij
woudt den schijn aannemen mij to kunnen begrijpen ;
; gij woudt mij ontrukken mijns batten geheimenis ;; gij woudt uit mij balers van of mijn laagsten toon tot den hoogsten van mijn register ; en
daar is veal muziek, uitnemende kiank in dit kleine
orgaan, toch kunt gij bet niet doers spreken . Wel,
denkt gij dat ik gemakkelijker to bespelen ban dan
ears fluit? Betitel mij met den naam van walk
instrument dat gij wilt, gij moogt mij kunnen
hanteeren, spelen op mij kunt gij niet .
(Polonius komt op .)
God zegen' u, menheer!
POLONIUS .
Mijn beer, de koningin wenscht zich
met u to onderhouden, en terstond .
HAMLET.
Ziet gij gindsche wolk, die welke bijna
den vorm heeft van een kameel?
PoLoNlus . Bij 't sacrament, en 't lijkt op een kameel,
inderdaad.
GUILDENSTERN .

92

HAMLET . Mij dunks, zij lijkt op een wezel .
POLONIUS . Het beefs den rug van een wezel .
HAMLET. Of, die van cen walvisch .
POLONIUS . Waarachtig, juist van cen walvisch .
HAMLET. Danzlikermjnodke,lang-m

zaam ears . - Zij verdwazen mij tot mijn uiterste
spanning . - 1k zal komen langzaam-aan .
PoLoNlus . 1k zal bet zeggen .
(af.)
HAMLET. Langzaam-aan is gauw genoeg gezegd . Laat mij alleen, vrienden .
(Rosencrantz, Guildenstern en Horatio af.)
't is nu het echte kolle-uur van den nacht,
Als graven openspauwen, hel besmetting
Blaast door de weerid ; 'k zou beet bloed drinkers
kunnen,
Nu zulke wrange dingen doers das dag
flan 't zien zou tillers . Stil nu, near mijn moeder. -0 hart, verlies uw aard niet ; Jaat toch niet
De ziel van Nero in dit binnenst sluipen ;
Laat wreed mij zijn, meat onnatuurlijk niet,
'k Wil dolken tot hear spreken, gears gebruiken .
Mijn ziel en tong bier huichlaars moeten zijn .
Hoe ruw mijn woorden hear ook schokken molten,
Ze to bezeeglen, ziel, wil 't nooit gedoogen .
(.f f.)
TOONEEL 111 .

Een kamer.
Koning, Rosencrantz en Guildenstern kornen op .
KONING . Hij lijkt mij niet ; en 't is niet veil'g voor ons,
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Hem gek to laten dolen . Maakt u vaardig ;
1 k zal op stond uw volmacht Jaten schrijven,
Hij reist in uw gezelschap mee naar England .
De staat van onzen rang kan niet verdragen,
Een kans zoo hachelijk als elk moment
Kan groeien uit zijn maanzucht .
GUILDENSTERN .
Wij blijven vaardig
Een heilge en godvruchtge zorg is 't dus
De vale, vale Jevens to beschutten,
Die door uw majesteit bestaan en tieren .
ROSENCRANTZ . Reeds 't ankle en bizondre levee moat,
Met al de kracht van 'n toegerusten geest,
Zich vrijwaren voor last ; hoe veal meer dus
Die geest van walker welvaart zooveel levees
Afhankelijk zijn . Als majesteit verscheidt
Sterft zij alleen niet ; maar golf-gelijk
Sleeps mee 't naburige . Ze is als een machtig wiel,
Ceplaatst ten top van de allerhoogsten berg,
l n walks zwaar spaken-stet tallooze dingjes
Gespied zijn en gevoegd ; en das als 't valt,
Elk klein aanhangsel of noodwendigheidje
Does kraken in 't tumult . Nooit zucht een koning
1 n eenzaamheid of 't kreunt in iedre woning .
KONING .
Rust u uit, 'k bid u, tot deer schielke refs ;
Daar wij die zorg gekluisterd wenschen, welke
Nu op to vrijen voet gaat.
ROSENCRANTZ en GUILDENSTERN .
ij zullen ons
haasten . (Af.)
(Polonius koint op .)
Mijn hear, hij gaat nu naar zijn moeders
POLONIUS .
kamer
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1k steak mij achter hat behang, beluistrand
't Gesprek . 1k greet zij zal hem funk aanpakken ;
En, zoo gij zeidet, en wijs was hat gezegd,
't Waar' wenschlijk zeer, dat niet alleen ears moeder,
Partijdig uit der aard, mee aan kon hooren
Wat ons kan baten hier. Vaarwel, mijn hear,
1k kom tot u v®or gij tar taste gaat,
En meld u vat ik greet.
Dank, mijn baste beer .
(Polonius af.)
0, mijn misdrijf is walglijk, 't stinkt ten hemel ;
Met heeft den vroegsten, oudsten vloek op zich,
Van broedermoord! - 1k kan niet bidden ;
Schoon hier de wil is even fel als neiging :
Mijn starker schuld ontkracht mijn stark bedoelen ;
En, als ecn man voor 'n dabble zaak genet,
Sta ik en weifel waarmee 't eerst beginners,
Verwaarloos beide . Wat, zoo die doembre hand
Wear' hand-dik nog besmeurd met broederbloed,
Is daar gears regen zat in 't hemelrijk,
Maar wit to wasschen als sneeuw? Dient dan genade
Niet tot een tegenbeeld aan schulds gelaat?
Is in 't gebed niet die tweevoudige macht, Te zijn gegrepen ear wij struikelen,
Vergeven, als wij liggen? - Dan, zie ®p,
Mijn foot is Greg . - Maar ach, hoe, prat to bidden q
Te keeren dit? - Vergeef aan mij mijn moord? Dit kan niet zijn ; dewijl ik nog bezitter
Der werklijkheden ban waarom ik moordde,
Mijn kroon, mijn macht-trots en mijn koningin .
Wie de ergernis behoudt, wordt die vergeven?
KONING .
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I n den verdorven stroom der wergild kan
Zonde's vergulden hand hat recht wegduwen ;
En vaak gezien ward, dat de schandprijs zelf
Omkocht de wet. Doch niet alzoo hier-boven ;
Daar is geen uitvlucht, neen, daar ligt de dead,
Bloot in hear aard, daar, zijn wij genoodzaakt
Zelfs van de tande' en Karen onzer feilen
Te geven rekenschap . Wet dan? wet blijft?
Beproeven wet berouw kan? Wat kan 't niet?
Mar hoe kan 't helpers wie berouw niet heeft?
0, jammerstaat! o, binnenst zwart als dood!
0, ziel die ears den lijmstok vlerkt om vrijheid,
Te vaster kleeft! Helpt, anglers ! Trachten maar,
Buigt, stugge knien ; hart met stalen peezen,
Words seer als zenuwen van ears pasgeboorne!
Misschien words 't a] nog goad .
(knielt.)
(Hamlet koint op . )

Nu kan ik doers hat, nu, terwiji hij bids ;
En nu wil 'k 't doers : - en zoo veers hij ten hemel ;
En zoo krijg ik mijn wreak ? Dat dient overwogen :
Een schurk vermoordt mijn vader ; en daarom,
Stuur ik, zijn eenge zoon, dienzelfden schurk
Ten hemel .
We], das is huur en handgeld, en geen wreak .
Hij nam mijn vader, vol van spijze ;
Met a] zijn zonde ontbloeid, zoo fleur'g als Mei ;
En hoe zijn reekning staat, das weet de hemel ;
Maar in 't gewoon verloop van ons beschouwen,
Is 't erg met hem . Ben ik gewroken dan,
Hem nemend bij de zuivring zijner ziel?
Klaar-zijnde en vaardig voor zijn overtocht?
Neen.
HAMLET.
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Op, wrekend zwaard, tries gruwelijker greep
anneer hij, drunken, ronkt of razend is,
Of zwijmelt in zijn schennende genieten ;
Bij 't dobblen, vloeken, of zoo lets doend waaraan
Geen smack van eenig hell is ; stout 'm dan omver,
Dat met zijn hielen hij den hemel schopt,
En dat zijn ziel zoo zwart zij en verdoemd
Als he], waarheen zij gaat . l k wil nu gaan ;
Die medicijn slechts rekt uw krank bestaan .
(Rf)
(De T(onzng rijst op .)
K0NING. Mijn woord wiekt op en mijn gedachten
zij gen
Ledige woorden nooit ten hemel stijgen .
(Af•)
TOONEEL IV.

Een kamer in 't paleis .
Koningin en Polonius komen op .
PoLONlus . Hij komt terstond . Zeg goad hem waar
'top staat
Zeg hem, zijn grappen zijn onduldbaar grof,
En dat uw hoogheid vaak als'n scherm stood tusschen
Veal hitte en hem. l k ga me bier verschansen .
l k bid u, spreek cans bond.
HAMLET. (iinnen.~ Moeder, moeder, moeder 1
'k Beloof bet u ;
1 lees niet bezorgd voor mij ; ga been, ik boor hem.
(Polonius versteekt zich achter 't tapBjt.)
KONI NGI N .
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HAMLET .
KoNINGIN.
HAMLET.
KoNINGIN .
HAMLET.
KoNINGIN .

Hamlet komt op .
wet 's er

Nu, moeder,

Moeder, gij hebt mijn vader zwaar be
leedigd . .l
Kom, kom, gij antwoordt met een beuzeltong .
Loop, loop, gij hoort mij uit, gewikst van
tong.
Wel, wet is dat nu, Hamlet!
Wat flu wetr?

HAMLET .
KoNINGIN .

gaande?

Hamlet, je hebt je vader zwaar beleedigd .

Zijt ge me dan vergeten?

HAMLET.
Neen, bij 't kruis :
Dc koningin zijt ge, de vrouw van uw mans broeder ;
En - 'k wou het was niet wear - mijn moeder
zijt ge .
KoNINGIN .

Neen, dan zal 'k vaardiger tot spreken
zenden .

HAMLET.

Kom, kom, neem pleats ; gij zult u niet
verroeren ;
Gij gaat niet heen voor 'k u cen spiegel ophoud,
Wear gij uw binnenst binnen in kunt zien .
KoNINGIN .

Wat wil je doen? mij nict vermoorden
toch?
Help, help, ho!
PoLoNlus . (achter bet tap jjt.)
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Wat, ho! help, help,
help!

H AMLET.

Wat 's dat ? een rat? (trekt zijn degen .)
dood, voor 'n daalder, dood!

(steekt door 't taprjt.)
(achter bet tapijt.) 0 ! 'k ben getroffen .
(valt en sterft.)
KONINGIN.
0, wat heb je gedaan ?
HAMLET .
Neen, ik west niet
Is het de koning ?
KONJNGJN . 0, wet een dolls, bloedige daad is dit!
HAMLET. Een bloedige daad ! bijna zoo leelijk, moeder,
Ais 'n koning dooden, trouwen met zijn broeder .
KONINGIN . Als 'n koning dooden!
HAMLET.
Ja, 'k zei zoo, mevrouw .
PoLONI us .

(heft bet tapijt op en ziet Polonius.)
Ellendige, drieste, bazige dwaas, vaarwel !
l k nam u voor uw meerdre, aanvaard uw lot ;
Te ijvrig zijn houdt, near ge merkt, gevaar in . -Kom, steak dit handenwringen ; stiff, ga zitten,
En iaat mij wringers uw hart ; want dat zal 'k doers,
lndien 't gemaakt is van een kneedbre stof ;
Ais die verdoemde sleur 't niet zoo verhardde,
Dat 't voor gevoel omschanst raakte en omstaald .
KONI NGI N .
Wet heb 'k bedreven toch, dat je tot mij
Zoo ruw de tong durft rosters?
HAMLET .
Zulk bedrijf,
Dat smet de aanminge bins der zedigheid,
Deugd noemt schijnheilig en wegneemt de bloem
Van 't schoone voorhoofd eener zuivre iiefde
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En cen gezwel daar zet ; maakt trouwgeloften
Als dobblaars-sedan valsch ; o, zulk bedrijf,
Dat aan het lichaam van 't verbond des huwlijks
Ontrukt de ziel en zoete godsdienst maakt
Klink-klank van woorden: 's hemels gelaat gaat gloeien ;
J a, dat onwrikbre en saamgebondene,
Droef schouwend, of de dag des oordeels kwam,
Ward brain-krank om 't bedrijf.
KONINGIN .
Ai mij, walk bedrijf,
Dat al bij d' inhouds - opgaaf loeit en dondert?
HAMLET . Kijk near dit schilderij daar, en near dat,
De conterfeitsels van twee broeders bier .
Zie wet een adeldom troonde op zijn brauw ;
Apollo's haarval ; Jovis' voorhoofd zelf,
Een blik als Mars, tot dreigen en bevelen ;
En 'n rust als wen Mercurius, de heraut,
Stond, neergestegen op een hoogen heuvel ;
Een samenstel van deelen, 'n schepping waarlijk,
Waar iedre god near 't schijnt zijn mark indrukte,
Verzeekrend aan de wereld dus ecn man .
Dit was uw echtgcnoot . Zie nu wet volgt :
Dit is uw echtgenoot ; als 'n brandige balm
Schroeit zijn gezonden broader . Hebt gij oogen?
Hoe kondt gij 't voedsel van dit bergland smaden,
l in moeras gaan goad doen? Ha, hebt ge oogen?
Gij kunt 't geen Jiefde noemen ; op uw leeftijd,
Bloeds zomerlaai ward mak, bet is berustend,
En wacht de reds ; en walks reds zou
Stappen van dit near dat? Besef, vast, hebt ge,
Want zonder dat geen aandrift ; zeker 't moat
Verlamd zijn ; want een gek zou zoo niet dwalen,
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Nooit wend 't besef zoo siaaf van overspanning,
Of 't hield genoeg macht over om to kiezen,
Waar zuik verschil is. Wat voor 'n duivel toch,
Misleidde u dus bij 't biindemannetje-speien?
Gevoellooze oogen, oogenloos gevoel ;
Gehoor, maar hand nosh oog, de ruck alleeniijk,
Zelfs niet cen ziek gedeelte van een zintuig
Zoo stumprig wezen kon .
O schaamte, waar 's uw bios? Opstandge hel,
Als ge in 't bedaagde bloed den brand ontsteken
Van belle jeugd wear kunt, last deugd als was
in jeugds hitte vergaan ; en roep geen schande,
Wanneer de vierigheid to hoog opsiaat,
Nu vrieskou zeive bier zoo vinnig blaakt,
't Verstand den wil verkoppelt .
KONINGIN .
0, Hamlet, zwijg!
Gij keen mijn oogen in mijn diepste zeif ;
1k zie daar zwarte, ingevreten plekken
Die niet versterven wiiien .
HAMLET.
Neen, to l even
Begeeren in 't raps zweet van 'n broeiend bed,
Gekoesterd in verrotting ; zoetJijk vrijend
Boven 'n zwijneboel, KONINGIN .
0, spreek niet meer tot rnij!
Ais doiken gaan uw woorden in mijn ooren ;
Niet meer, mijn Jieve Hamlet!
HAMLET .
'n Moordnaar, 'n schurk ;
Een bond, die niet voor 't twintigst deal van 'n tiende
Waard is uw vorigen hear ; - een spot van 'n koning ;
Een straatdief van bet rijk en de regeering,
Die staff van 'n plank de kostbre diadeem,
En stopte in zijn zak!
1oJ

KONINGIN .
HAMLET .

Zwijg, zwijg, niet meet !
Een koning van lappe' en vodden ; --

(Geest verschijnL)
Bescherm mij en omhuif me met uw vleugels
0, englenschaar! -- Wat wil uw hoog verschijnen?
KONINGIN . Helaas! hij 's gek .
HAMLET.
Komt gij berispen mij, uw tragen zoon,
Die tijd en hartstocht spilt en onvolvoerd
De groote daad lies van uw streng bevel?
0, zeg !
GxEEST.
Vergeet bet niet. Mijn komen dient
Tot scherping slechts van uw verstompt bedoelen .
Maar zie, verbijstring op uw moeder valt ;
Wees middelaar tusschen bast en hate ziel ;
Verbeelding 't machtigst werkt in teedre wezens ;
Spreek tot haar, Hamlet .
HAMLET.
Hoe i s 't met u, mevrouw ?
KONINGIN . Helaas, hoe is 't met u,
Dat gij daar naar de ijlte staat to glaren,
Oesprek voert met de lichaaml ooze lucht?
Wild uit uw oogen spent uw geest naar buiten ;
En, als bet slapend krijgsvolk bij alarm,
Uw plat-neerliggend haar, wangroei gelijk,
Streeft op, staat overeinde . Mijn lieve zoon,
Sproei toch wat koel berusten op de vlammen
Van uw onmaatgen geest. Waar tuurt gij op?
HAMLET . Op hem! Op hem! ---- Zie tbch, hoe
bl eek hij staart !
Zulk uitzien bij zoo'n zaak, tot steenen preekend,
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Staar niet op mij ;
Zou ze begrijpen doers .
Opdat niet door dit jammervol gezicht
Mijn daadkracht breke ; dan, zou kleurloos blijven
tat ik moet doers ; tranen, misschien, voor bloed.
KONINGIN . Tot wien zegt gij dit al?
HAMLET.
Ziet gij char niets?
KONINGIN . Canschelijk niets ; toch wat er is dat zie ik .
HAMLET . En hoorde gij ook niets ?
KONINGIN .
Keen, niets dan ons .
HAMLET. Kijk dan toch char! Kijk, hoe het henen .
sluipt !
Mijn vader, als hij was toen hij nog leefde!
Kijk, waar hij gaat, juist nu, recht door 't portaal !

(Geest af.)
Dat is een zuiver maaksel van uw hersens,
Een schepping zonder houvast, overspanning
1 s char een meester in .
HAMLET.
Overspanning!
Mijn pots klopt stadig aan gelijk de uwe
En maakt gezond muziek. Net was niet gek,
Wat ik geuit heb : stet mij op de proef,
'k Zal woord voor woord herspreken ; een die gek is,
Zou kromme sprongen makers . Om Cods wil, moeder,
Smeer niet dat vleiend zalfsel op uw ziel,
Dat niet uw misslag, maar mijn gek-zijn s reekt ;
Net kan het zeer met een dun roofje dek en,
Maar onderwijl gaat woekrend binnen in,
't Bederf zijn gang. Belijd uw schuld den hemel ;
KONINGIN.
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Rouw om 't verledene ; ontwijk wat komt ;
En spreid de mast niet over 't onkruid uit,
Dat 't groei nog wteliger. Vergeef mijn braafheid ;
In hat geglibber dezer zatte tijden
Moat deugd aan de ondeugd zelfs verschooning
vragen,
Ja, fleemen om 't verlof haar goad to doen.
KONINGIN4 0, Hamlet, je hebt gekloofd mijn hart
i n twee~n .
HAMLET .
0, were hat ergst gedeelte ervan wag,
En leaf to refiner met hat andre deal .
C oenacht ; maar ga ni et naar mijn oom zij n bed ;
Neem u ears deugd, zoo gij die . niet bezit .
Dat monster, sleur, de vraat van elk besef,
Alley gewoonten duivel, is hierin
Een angel toch, dat 't ook beschikbaar heeft
Moor hat gebruik van goede en schoone daden
Een pij, habijt of ander kleed, dat maklijk
Zich aan last doen. Betoom u voor van nacht,
En dat zal u een snort gemak verleenen
Voor 't naast onthouden ; voor 't vervolg nog maar ;
Betrachten kan schier tot den grond ons wijzigen,
Hetzij den duivel temmen of hem banners
Met onvoorziene macht . -- Nog eens, goenacht.
En mocht gij zelf naar zegen hunkrend zijn,
Schenk mij uw zegen dan . --- Om dezen hear,
(Wijzend naar Aolonius.)
Berouwt hat mij ; maar dus was 's hemels wil,
Te straffen mij door dit, en dit door mij,
Dat ik moat zijn hun geesel en hun richter .
Hem zal 'k bezorgen en dien doodslag wel
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Verantwoorden, waar't moat . Nogmaals, goenacht . -lk moat om liefdeswille weed wel wezen :
Een slecht begin, en erger is to vreezen .
Mevrouw, 'n enkel woord nog.
KONI NGI N.
f lat moat ik doen ?
HAMLET. Niet dit, in geen geval, prat ik u vraag :
Laat wear de gaffe koning u verlekkren ;
U wangen-kneepjes geven ; z'n poesje u noemen ;
En last hem door wat smookerige kussen
Of hats-geaai met zijn verdoemde vingers,
U uit doen flappen waar wij 't over hadden ;
Dat ik niet waarlijk en waarachtig gek ban,
Maar gek uk list. 't 1 aar goad, gij deedt't hem weten ;
Wie toch, zij 't koningin, mooi, sober, wijs,
Zou voor een pad, 'n vleermuis, 'n ouwe kater,
Verhelen zoo iets wichtigs? lie zou zulks doen?
Neen, al besef ten spijt en heimlijkhouding,
Maak open maar de mand ten nok van 't huffs,
Laat vrij de vogels, en, bij wijs van proef,
Als de fameuze aap, kruip in de mand
En break den nek beneden .
KONINGIN .
ieloof maar dat, als woorden adem zijn,
En adem levee is, ik de adem mis,
Om uit to aadmen wat jij tot mij zeide .
HAMLET . U weet, ik moat naar Engeland.
KONINGIN .
Helaas,
1k had vergeten hat ; dus is besloten.
HAMLET . De brieven liggen klaar ; mijn twee school .
makkers, -Die 'k evenveel vertrouw als giftige adders, --1 05

Zijn 'r mee belast ; zij moeten 't pad mij effenen,
Tot schurkerij mij voorgaan. Laat betijen ;
't I s wel een pittig spel den werktuigkundige
Omhoog to hijschen door zijn eigen springmijn :
't Zal zwaar werk zijn ; ik graaf een el vast lager,
En blaas ze naar de maan . 0, 't i s zeer zoet,
Als twee gesleepnen rechtstreeks elkaar vinden . -Die man zal op me wegen l
Ik log de pens de naaste kamer binnen .
Moeder, goenacht . -- Waarachtig, daze raadsheer,
Zoo'n schelmsche, zotte praatvaar bij zijn levee,
I s nix zeer stil, zeer heimlijk en verheven .
Komaan menheer, om tot een eind to raken . -C oenacht, moeder.
(Een voor een af, Hamlet sleepend Aolonius .)
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VIERDE BEDRIJF.
TOONEEL I .
Een kamer in 't kasteel .
Koning, Koningin, Rosencrantz en Guildenstern

komen op .
KONING . Er is jets in dat zuchten en zwaar ademen,
Wat uitleg eischt ; 't is passend dat wij 't kennen .
Wear is uw zoon? KONINGIN.

-

Sta ons deer pleats of voor een oogenblik .
(Rosencrantz en Guildenstern af.)
Ach, goede heer, wet moest ik zien van avond!

KONING .

tat is 't, Geertruide? Hoe gaat 't met
Hamlet?

KONINGIN .

Dol als de zee en wind, wanneer ze om
't machtigst
Zich meten met elkaar . In zijn verwi l deri ng,
lets achter het behang bewegen hoorend,
Hij wipt 't rapier uit, roept : )Een rat! een rat!((
En in die hersenschimge argwaan doodt hij
Den goeden ouden man .
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0, gruwelijk felt'.
K0NING.
't Waar' ons gebeurd zoo wij geweest daar waren .
Zijn vrijheid is vol dreigement voor alien ;
Voor u zoowel als ons, voor iedereen .
Helaas, hoe zal die daad verantwoord worden?
't Zal ons ten taste komen, wier voorziening
Dit gek jong mensch moest kort gehouden hebben
En streng bewaakt : dock wij, in onze liefde,
1 ij wilden inzien niet wat 't noodigst was ;
Maar, zooals iemand met een gore ziekte,
Bevreesd voor ruchtbaarheid, wij lieten juist
De kwaal bet merg aantasten . '1 iaar is hij been?
KONINGIN . Verbergend 't lichaam dat hij . heeft ge..
dood.
Ach, in zijn gek.-zijn, als een a~rtje good
Omgeven is van minderwaard metaal,
Zich zuiver toont, hij schreide om wat gebeurde .
HONING. 0, kom, Ceertruide.
Aleer de zon de bergen aan zal raken,
Reist hij van bier
: wij moeten deze mislead
Met al 't gezag van onzen rang, ons oordeel,
'n Verklaarbre hooding geven . -- Ho, CuildensternI
(Guildenstern en Rosencrantz komen weer op.)
Mijn vrienden gaat, en kiest u een'ge helpers
Hamlet doodle in razernij Aolonius,
Hij sleepte hem van uit zijn moeders kamer,
aaat, zoekt hem op ; spreekt zacht en brengt bet lichaam
In de kapel . Haast u in deze, 'k bid u .
(Guildenstern en Rosencrantz af.)
Volg ons, Ceertruide ; wij zullen 'n oproep zenden
Aan onze wijste vrienden, hen doen weten

sob

flat moet geschiede' en wat geschiedde ontij dig ; Opdat 't gerucht das 's werelds meridiaan
Zoo
stoorloos kanonschot,
overschrijdtmisse
als doelwaarts
't Vcnijnige
onzen naam melt
En teak' de onkwetsbre Jucht . 0, kom, ga mede!
Mijn ziel is angstig en vol strijdigheden .
(.1 f.)
TOONEEL 11 .
Een andere kamer in 't paleis .
(Hamlet komt op .)
HAMLET. Veilig verstoken .
ROSEN CRANTZ en GUILDENSTERN (bBnnen .) Hamlet!
heer Hamlet!
HAMLET. Wat cen Jawaai, wie roept 'r om Hamlet?
0, zijn 't deze.
(Rosencrantz en Guildenstern Izomen op .)
ROSENCRANTZ . Vat deeds gij met het doode Jichaam,
heer?
HAMLET . 1k heb 't vermengd met stof, dear hoots
't toch toe .
ROSENCRANTZ . Venal ons wear het is, opdat wij 't
nemen
En brengen ter kapel .
HAMLET. Geloof het niet .
ROSENCRANTZ . Gelooven wet?
HAMLET. Dat ik uw geheim bewaren ken en niet
mijn cigen. Bovendien, wie wil door een spons
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zijn ondervraagd ! Welk bescheid zou dan worden gegeven door den zoon eens konings?
ROSENCRANTZ.
Houdt gij mij voor een spons, mijn
heer ?
HAMLET. Ja, menheer ; die de koninklijke houding
inslurpt, haar minzaamheden, haar ontzagbaarheden .
Edoch, zulke dienaars dienen den koning ten slotte
het best : hij houdt ze, zoo een aap doer, in een
hoek van zijn kakement ; eerst mood-vol en vervolgens slok-op ; wanneer hij wat gij samenraapte
van noode heeft, is het maar een uitpersen van u
en, spons, gij zult weer droog zijn.
R OSENCRANTZ .
lk begrijp u niet, mijn heer .
HAMLET . Daar ben ik blijd om : in zotte ooren
valt een schalksch gezegde in slaap .
ROSENCRANTZ . Mijn heer, gij moet ons mededeelen
waar het lichaam is, en met ons gaan naar den
koning.
HAMLET .
Het lichaam is met den koning, en toch de
koning niet met het lichaam. De koning islets
GUILDENSTERN .
lets, mijn heer?
HAMLET.
Van niets ; brengt mij bij hem . Vos, versteek je en allemaal er achterna .
(Af.)
To0NEEI . Ill .
Een andere kamer in 't paleis .
(Koning met gevotg komt op .)
KONING.
l k zond om hem to zoeken, 't lijk to vinden,
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Hoe vol gevaar is 't das die man loops los
Toch moat bier niet de strange wet gebezigd
Hij is de lieveling van de wufte menigt,
tier liefde is oogenlust en oordeelloos ;
En waar 't zoo is, daar words de straf gewogen
Nimmer de schuld . Dat 't al geschie geleidelijk,
Moat dit verhaast hem henen zenden schijnen
Verpoozing welgewikt : bij ziekte die
llanhopig words, wanhopige middelen helpen,
Of niet met al . -(Rosencrantz komt op .)
Wel, is bet geschied?
ROSENCRANTZ . 1laar 't doode lichaam is verstoken,
hear,
1lij krijgen bet niet uit hem .
Waar is bij ?
KONING .
ROSENCRANTZ . H ier buiten, beer ; bewaakt, tot 't u
behage .
KONING . Geleid hem voor Ons .
ROSENCRANTZ . Ho, Guildenstern! breng zijne hoog .
held binnen .
(Hamlet en Guildenstern komen op.)
K0NING. 1 lelnu, Hamlet, waar is Polonius 7
HAMLET. Aan de avonddisch .
KONING . Aan de avonddisch? 'i aar?
HAMLET. N i et waar bij eat, maar words gegeten :
een zekere vergadering van publieke wormen is
joist met hem doende . Je worm is op 't gabled
iii

der voeding je eenige potentaat : wij mesten alle
schepselen vet 4 om onszelf to mesten, en wij mesten
onszelf voor de maaien : uw vette koning en uw
magere bedelaar zijn niet anders dan wissel . gerechten ; twee schotel s, maar voor een tafel ; dat
is het einde.
KONING. Helaas, helaas!
HAMLET. Een man kan visschen met de worm die
at van een koning ; en eten van de visch die zich
voedde met die worm .
KONI NG . 11 at bedoelt ge daarmee ?
HAMLET. Niets, enkel maar u aanschouwwlijk waken,
hoe een koning een landsreis kan doen door de
darmen van een schooier.
KONING . 1 aar is Polonius?
HAMLET, 1 n den hemel ; zend daarheen om to kijken
en mocht uw boodschapper hem char niet vinden,
zoek hem dan in de andre plaats zelf. Maar, wezenlijk, zoo gij hem niet ontdekt binnen deze maand,
dan zult gij hem wel neuzelen als gij de trap op .
gaat ter galerij .
KONING . (tot eenigen van bet gevolg .) Gaat hem char
zoeken.
HAMLET . Hij zal wachten tot gij komt .
(Dienaars

af.)

Hamlet, deer load, om uwzelfs veiligheid, Die even lief ons is als wij betreuren
flat gij gedaan hebt, -- dwingt dat wij u ijlings
KONING .
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Zenden van hier . Daarom, bereid u voor :
De bark ligt zeilree en de wind is gunstig,
Uw reisgenooten wachten, elk verlangt
Naar England.
HAMLET.
Naar England?
K®NING .
ja, Hamlet.
HAMLET .
Goad.
KONING . Zoo is 't, indien gij onze planners kendet.
HAMLET .
l k zi a ears engeltj a die ze zi et. --- Maar
komaan, naar England! -- Vaarwel, lieve moeder.
KONING.
Uw liefhebbend vader, Hamlet .
HAMLET. Mij n moeder : vader en moeder i s man
en vrouw ; man en vrouw is een vleesch ; alzoo,
mijn moeder . K®m, naar England!
(Af.)
KON1 NG . Volg op den voet hem ; lok hem gauw
aan boord ;
Verlet u niet, 'k wil hem van nacht nog wag .
Gaat, alias is gezegeld en beschikt
flat met de zaak verband houdt ; haast, ik bid u . -(Rosencrantz en Guildenstern af.)
En, England, zoo mijn liefde u jets waard is,
Mijn groote macht moat 't u web doers beseffen,
finds gij van 't Deensche zwaard nog versch en rood
't Litteeken draagt, en ons vrijwillig wijdt
Vasallen ..hulde, -- zult gij onze vordring
Niet koel opnemen ; waar kortlijk wij eischen,
l n brieven tot dat doel aandringende,
Hamlets dood en daadlijk. Doe hat, England ;
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Want als de tering koortst hij in mijn bloed,
Genees mij van hem . Diet voor 't is gedaan,
Kan jets verblijdends mij verheugen gaan .
('If.)
TOONEEL IV.

Fen vlakte in Denemarken .
Fortinbras,

een kaptein, en marcJeerende soldaten .

Kaptein, mijn groeten aan den Deen .
schen koning ;
Zeg hem dat, near zijn vojmacht, Fortinbras
Handhaaft bet toegestane vrijgeleide
Door zijn gebied . Ge kent 't vereenigingspunt .
Indien zijn majesteit lets wenscht van ons,
Wij zullen volgens plicht, voor hem verschijnen .
Ga, doe zuiks hem kond .
KAPTEIN .
Near gij 't beveelt, mijn beer .
F0RTI NBRAS . Trek langzaam-aan vooruit .
(Fortinbras en soldaten af.)
(Hamlet, Rosencrantz en Guildenstern komen op. )
HAMLET.
Wiens troepen zijn dit, m'n bests beer ?
KAPTE1N . Van Noorwegen, menheer .
HAMLET . Met uw verlof, waarheen is bun be ..
stemming?
KAPTEIN . Ergens near Aolen .
HAMLET .
Onder wiens bevelen?
KAPTEIN .
De neef van de ouden Noorwegen, For ..
tinbras .
FORTJNBRAS .
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HAMLET. En gaat hat tegen 't gansche Polen, of
Maar tegen 'n grensland ?

Oprecht gesproken, zonder woord-omhaal,
W j gaan een lapje grond inpalmen daar,
Niet heel veal meer profijtelijk dan de naam .
Voor vijf ducaten, vijf, wou ik 't niet pachten ;
En 't zou noch Polen, noch can Noorwegen
Vetter doen soppen, ward 't verkocht als lean .
KAPTEI N .

HAMLET .

Wel, dan zal 't Poolsche yolk hat nooit
verdedigen .

KAPTEI N .

Toch wel, 't heeft al bezetti ng.

Twee duizend zielen en tienmaal meer
dukaten
Bekostgen nooit 't geschil om daze stroohalm .
Dit is 't gezwel van lange weelde en vrede,
Dat doorbreekt innerlijk, gaan oorzaak toont
1(aaraan de man ging dood. -- lk blijf u zeer verplicht .
KAPTEIN . Gegroet, menheer.
(Af.)
ROSENCRANTZ .
Zoo 't u behaagt, hear, gaan we .
HAMLET . l k ban onmidlijk bij u . Ga vast vooruit .
(Rosencrantz en Guildenstern a f)
Hoe ieder voorval tegen mij getuigt,
En spoors mijn sloome wrack. Wat man is das,
Miens hoogste goad en tijdsbesteding enkel
Maar slapen is en eten ? 'n Beast meer niet.
HAMLET .
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Wis, die on's schlep met zulk cen ruim begrip,
• omvamen 't voor en achter, schonk ons dit
Vermogen niet, die god-gelijke reds,
Dat 't zou vermuffen in ons. Nu, wet dan ook,
Een beestig kort geheugen of een Jaf
• haarfijn overdenken van 't geval, -'t Gevierendeelde denkbeeld levers slechts
Voor een deal wijsheid bij drie deafen lafheid, -l k vat niet, waartoe 'k leaf nog om to zeggen :
))Dit valt to doen ; sleds ik een duel, de middlen,
Kracht, wil bezit tot doen . Aartsgroote exempels
Vermanen toch ; zie mij dit lager, machtig,
Bevolen door een zwakken, tengren pries,
Wises geest van goddelijken eerzucht puft,
En naar een ontezienen uitslag pocht,
't Al wagend, al dit sterflijke en onzeekre,
Trotseerend alias, krijgskans, dood, gevaren,
Net voor een eidop . Waarlijk grout .-zijn is
Zich niet to roeren zonder grouse reden,
Maar grootsch-wag van een steentje een berg te makers
Als 't raakt de ear. Hoe staat hat dan met mid,
Die 'n vader heb, vermoord, bevlekt een moeder,
De sporing van mijn reds en mijn bloed heb,
En 't al feat elapse ? Terwijl 'k, o, schande,
Zie twintig duizend man hue dood nabij,
Die voor een hersenschim of 'n greintje roam,
Gears naar hue graven ale bedden ; om een plek
• klein zelfs tot 't beslechten van hat plait,
Waarin geen graf genoeg, geen ruimte is
Voor de verslagenen . 0, das mijn gedachten
Voortaan bloeddorstig zijn, of to verachten . ('If)
jiG

TOONEEL V.
Elseneur . Een kamer in 't kasteel .
Koningin, Horatio en sen edelman komen op .
KONINGIN . 1k wil niet met hear spreken .
EDELMAN . Ze is inderdaad zest lastig, zest verward,
Maar vergt toch meelij .
KONINGIN .
tat wil ze den ?
EDELMAN . Ze praat veel van hear vader ; zegt, ze hoort
Dc wergild is vol list ; zucht, sleet hear borst,
Schopt nijdig nesterijen, vaagheen uitend,
.bear half bcgrijpelijk . Hear spreken is niets,
Maar 't onsaamhangende gebruik ervan
Wekt onderstellingen ; de hoorders gissen,
En flansen eigcn denken door 't gehoorde ;
Dat, met hear wenken, nikken, vreemd gebaren,
Kon waarlijk iemand aan iets slechts doen denken,
lets onbepaalds, wel 's wear, maar zest onstichtelijks .
HORATIO . 't Waar goed men sprak met hear, allicht
zij zaait
Gevaarlijk soezen in krank ..broedende geesten .
KONINGIN . Laat hear maar binnen .
(terxijde)
(Edelman af.)
Aan mijne zieke ziel, als zonde is eigen,
Schijnt icdre beuzling 't voorspel van groot kwaad .
Zoo vol natuurlijke argwaan is de schuld,
Onthulling vrcezend, zij zichzclf onthult .
Edelman komt terug met Ophelia .
OPHELIA . Wear is ze, Denemarkens schoone majesteit?
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KONINGIN .

Wat is 'r, Ophelia ?
Toe zou 'k mijn trouw lief kennen
Onder allemaal ?
.Tan zjn schelphoed en zijn staf,
En aan zijn sandaal.

APHELIA .

(zingt)

KONINGIN .

Ach, lieve jonkvrouw, wat beduidt dit
liedje?
Zei u wat? nee, luister, als 't u blieft .

OPHELIA.

(zingt)

Jonkvrouw, bij is dood en been,
I-Ky is dood en been ;
By zijn hoofd een grasgroen zoodje,
.flan zijn hielen 'n steep .
0, ho !

KoNINGIN .

been, maar, Ophelia,
' k Bid u, luister :

OPHELIA .

(zingt)
KONINGIN .
OPHELIA .

Wit zijn way als de bergsneeuw was, -(zoning komt op .)

Laas, zie eens, mijn beer.
(zingt)

Bloempjes allerwegen ;
Wat beweent naar de groeve ging,
Zn een lie fde-regen .

Hoe gaat bet, lieve jonkvrouw?
Wel, Cod koestre u! Ze zeggen de uil
was een bakkersdochter. Hemel, wij weten wat
wij zijn, maar niet wat er van ons kan worden .
God zitte aan uw disch .
KONING. Zij stelt zich haar vader voor .
KONINGIN .

APHELIA .

OPHELIA . 'k Bid u, last ons dear niet over kibbelen ;
maar vragen ze u wet hat beduidt, zeg dan dit :
(zingt) Op morgen komt Sint Yalentijn's dag
Ill bij bet krieken an,
• ik een maagdje voor uw ream,
• valentine dan .
Thj 's op estaan, deed kleeren aan,
'1 link je op en near
;
• •'t maagdje er in, een maagdje
ging
.7V ooit uit de kamer meer .
KONING . Liefelijke Ophelia!
OPHELIA . Heusch, jeetje, zonder vloeken, ik wil
een einde er aan .
(zingt) Bij Sjis en bij St . Sjariteit,
Foei, schaam je! we! verduld !
Die 'onkmans zouen'1, als wij maar wouen
egut, ze hebben schuld .
Ze zei, voor je me tuimlen dee,
Je zwoer met me to trouwen .
H ij antwoordt
Dat had 'k gedaan, bij zon en mean,
glad 'k jou van mijn hats kunnen houen .
KONING . Hoe fang was ze al zoo?
OPHELIA . l k hoop, alles komt terecht . Wij moeten
lijdzaam zijn ; maar ik moat almaar schreien, als
ik dank dat zij hem leggen zullen in den kouden
grond. Mijn broader zal hat weten ; en zoo dank
ik u wel voor uw goeden read. Kom, mijn koets!
Goenacht, dames ; goeden nacht, lieve dames ; goenacht, goenacht .
( .,qf.)
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Volg hear ongezien ; weak over hear, ik bid u .
(Horatio af.)
0, dit 't vergif van diep Iced is ; 't ontspringt
Al uit hears vaders dood. 0, Gecrtruide, Geertruide !
Als smarten komen, komen ze als verspreidc
Verkenners niet, maar in bataljons. Eerstens,
't Verslaan hears vaders, den uws zoons verwijdring ;
Hij de allerheftigste bedrijver van
Zijn eigen billijke banning ; 't yolk vertroebeld,
En guur geraakt ears 't momplen om den dood
Van goeden Polonius. 't Was onbekookt van ons
Hem weg to mofflen zoo . De arme Ophelia,
Verdwaald ver van zichzelf, hear schoon verstand,
Wear zonder, wij slechts poppers zijn of beesten ;
En eindlijk, even erg als al dit seam
Hear broeder kwam uit Frankrijk heimlijk over ;
Teerend op d' eersten schrik, blijft hij in wolken,
Gelooft inblazing die zijn oor verpest
Met valsche redenen van zijns vaders dood ;
Waartoe noodzakelijk armzalige praatjes
Schroomeloos dienst doers om ons aan to klagen
Van oor tot oor. 0, lieve Geertruid', dit,
Gelijk een moordwerktuig, op vele plaatsen
Me een duizendvoudige dood is.
K©NI NG .

()umoer achter op bet tooneel .)

Leas, wet is dat ?
KoNING . Wear zijn mijn Zwitsers ? Post ze voor
de deur .
(Een edelman komt op .)
Wat is er gaande?
KONI NGI N .
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Red uzelf, mijn hear :
De zee, haar grenzen overschuimende,
Verslindt de vlakten met niet meet geweld,
Dan nu Laertes door een muiterij
Uw dienaars overstelpt. 't Crauw noemt hem hear ;
En, of de wereld in 't begin pas waar',
't Verleen vergeten, wetten onbekend,
De stutten en de schragen van elk woord,
Schreeuwt hat : ))W j kiezen ; Laertes zal zijn koning lcc
Mats, hand en keel, hat schateren naar de wolken
»Laertes zal zijn koning, Laertes koning!
KONINGIN.
Hoe lustig blaffen ze op hat looze spoor!
't i s averechts, gij valsche, Deensche honden .!
KONING .
De deuren zijn vernield .
EDELMAN .

(Numoer achter bet to oneel.)

(Laertes komt op, gewapend, gevolgd door Denen .)
LAERTES. 1 aar is de koning ? -- Heeren, wacht
char buiten .
DENEN . Neen, last ons binnen .
LAERTES .
l k bid u, guns mij 't voorrecht .
DENEN . Wij gaan, wij gaan !
(Ze trekken zich terug.)
LAERTES .
l k dank u ; houdt de dear. -- 0, gemeene koning,
Ceef mij mijn vader !
KONINGIN .
Kalm, goede Laertes .
LAERTES .
De droppel bloed die kalm is, scheldt me
bastard ;
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En zet mijn vader hoornen, en 't schandmerk,
Hier, tusschen de ongesminkte, kuische brauwen
Van mijn trouwe moeder.
Wat oorzaak is 't, Laertes,
Dat ge u zoo reuzen-groot opstandig toont? Laat hem begaan ; vrees niet voor ons, Geertruide ;
Zulk ears godlijkheid omwalt een koning,
Dat wel verraad ken gluren near 't bedoelde,
Luttel zijn doel bereiken . - Zeg mij, Laertes,
Waarom zoo vuur en vlam? - Laat hem, Geertruide, Spreek, man.
KONING .

LAERTES.

Wear is mijn vader?

Dood .
KONINGIN .
Maar niet door hem .
KONING .
Laat hem zijn hart uitspreken .
LAERTES .
Hoe kwam hij dood? 1k Jaat niet met mij
sullen.
Verbonds-eed en geloften, vaart ten duivel!
Mijn ziel en zaligheid, ten diepsten afgrond!
1k tart verdoemenis . Zoo staat 't met mij,
Dat ik hat hier en -namaaJs er ears waag,
Laat komen wet er wil ; 'k eisch wrack, volkomen
Wrack voor mijn vader .
KONING .
lie zal u steunen?
LAERTES . Mijn eigen wilskracht, niets tar wereld
anders ;
En voor mijn middlen, 'k zal ze zoo aanwenden,
'k Zal veal met weinig doers.
KONING .
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KON)NG .
Coede Laertes,
Begrijpelijk is 't, dat gij wilt zekerheid
Omtrent uws vaders dood ; maar, vergt uw wreak,
Dat, met een slag, gij vriend en vijand treft,
Winner en verliezer?
LAERTES . Vijanden enkel .
K0NJNG.
Wilt gij die kennen dan ?
LAERTES . 'k Zou zoo zijn vrienden wijd mijn armen
;
openers
En als de pelikaan mij zelf opoffren,
Ze voeden met mijn bl oed .
KONI NG .
Wel, flu spreekt gij
Als 'n goad kind past en een echt edelman.
Dat ik gansch schuldloos ears uws vaders dood,
En smartlijk zeer getroffen ban daardoor,
Het zal aan uw besef zoo helder blijken
Als 't daglicht aan uw oog .
DENEN .
(achter bet tooneel.) Laat hear in!
Was is 'r, wet valt dear voor ?
LAERTES.
(Ophelia komt veer op .)
O gloed, verdroog mijn brain! zee-zoute tranen,
Bijt mij hat licht, de deugd wag van mijn oogen !
Bij God, uw krenking zal betaald bij 't wicht,
Tot de evenaar voor ons doorslaat . 0 mei-roosje !
Och, meidlief, zustertje, mijn zoete Ophelia !
Cod! hoe ken 't zijn ? 't Verstand van een jong
meisje
l s even sterflijk dan als 'n stok-oud levers?
Der liefde aard is feeder ; en wear 't als hier

1z3

Zoon teen lets is, moat ze wel zenden lets kostJijks
Aan hat beminde na .
(zingt) 't Gelaat ontb/ool, ze droegen 'in cars ;
S/of niet stoffel, sto/fel, bee stoffel ;
En in zjn grafstortte meenge traan, Vaar gij wel, mijn dui ve !
OPIIELIA .

Jladt ge uw verstand en woudt stijven
mijn wrack,
't Kon zoo niet roeren.
OPI-IELJA . (zingt) Gjj moat zingers Iaag-omlaag,
A/s jij hem roept omlage .
0, hoe past hat spinnewiel er bij . Hat is de
valsche huismeester die de dochter staJ van zijn beer .
LAERTES . Daze onzin is meer dan verhaal .
OPHELIA . Daar is rozemarijn, dat is voor de gedachtenis ; ik bid u, melieve, herdenk ; en daar zijn
violen, dat is voor gepeins .
LAERTES. l3en voorschrift gegeven in gek-zijn, herdenken hoort bij gepeins .
OPHELIA . Daar is venkeJ voor u, en akelei ; - bier
ruit voor u ; en bier er wat van voor mij ; last
ons bet kruid van genade noemen op Zondag -0, gij moat uw ruit met onderscheid dragen . Daar is ears madeliefje : ik wou wat violetjes
aan u geven ; maar zij verweJkten alle toen mijn
vader stierf. - Ze zeggen, hij had cen goad
einde . - -LAERTES .

(zing.) Poor goeie, lietre Jobbie is al mjn vreugd. -1 24

Gepeins en droefenis, hartstocht, heJ .ze1f,
LAERTES.
Verkeert zij tot jets liefs, tot jets aanvalligs .
OPHELIA . (zingt) En zal hj noon komen weero ;n?
En zal hij noon komen weerom?
.been, neen, bjj is dood.
Ga ook maar gauw dood,
H:j zal nimmer meer komen werorn .
Zjjn beard zoo wit a/s seesaw,
Zoo viossig z'n ouwe bol ;
fly is been, hj is been,
En 't is verges fsch geween,
God zj genade-vol .
En voor ells Chri sten-zi elen bid jk G od. God zij
met u!
(1Ff.)
LAERTES .
Ziet gij dit? 0, God!
KONING.
Laertes, ik leaf made met uw smart,
Tenzij ge 't recht ontzegt mij . Ca maar, kiss
De wijste uwer vrienden, wie gij wilt,
Zij zullen richten tusschen u en mij .
Zoo zij ons rechtstreeks of wel middellijk
Betichten kunnen, geven wij ons rijk,
Kroon, levee, alles wet wij 't onze noemen,
roan u als sen voldoening ; dock, zoo niet,
Zult gij berusten, uw geduld ons leenen ;
Een met uw ziel, wij zullen samenwerken
Tot hear bevrediging geheel .
LAERTES .
't Zij zoo.
De wijs waarop hij stierf, zijn duistre uitvaart,
Geen zwaard, trofee, noch wapenschild hem dekkend,
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Geen plechtge Jijkdienst, noch vertoon van rouw,
Met schreit als 't ware tot den hemel op,
Dar ik 't tar vierschaar roepe.
KONING.
Dat zult gij ;
En wear de schuld bevonden, val' de bijl .
1k bid u, ga met mij .
(h f.)
TOONEEL VI .

Een andre kamer in 't paleis .

HORATIO .
DIENAAR .

voor u
HORATIO.

(Horatio en dienaar komen op .)
lie zijn degeen die met mij spreken willen?
ZeeJui, hear . Zij zeggen, dat zij brieven
hebben.
Laat ze binnen komen . (Dienaar af.)

'k Begrijp niet goad uit walk deal ook tar wereld
Mij iemand groeten zendt, tenzij hear Hamlet .
(Zeelui komen op .)

God zeegne u, menheer .
HORATIO . Dat Hij u zegene ook .
EEN ZEEMAN . Al near zijn welbehagen, menheer .
Dear is een brief voor u, menheer ; afkomstig van
den gezant, wiens bestemming was Engeland ;
ten minste als uw naam Horatio is, gelijk ik kwam
to weten, dat hij is .
HORATIO. (leest) Horatio, wanneer ge dit hebt door- .
gezien, geef daze mannen op de een of andere ma .EEN ZEEMAN .
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flier toegang tot den koning ; ze hebben brieven
voor hem . log gears . twee dagen ouder op zee,
maakte cen kaper, zwaar ten oorlog uitgerust,
jacht op ons . Bemerkend, dat onze zeilen to slap
waren, namen wij een verdedigende houding aan .
Bij de entering sprong ik over ; en op hetzelfde
oogenbJik raakten zij Jos van ons schip, en zoo
wend ik alleen burs gevangene . Zij hebben mij
behandeld als goedertieren dieven ; wel wetend wet
zij deden, ik ken hun goad to pas komen . Laat
de koning de brieven die ik hem zend in zijn
bezit krijgen ; en kom gij tot mij met evenveel
beast als of je de dood zat op de hielen . 1k heb
u woorden in 't oor to prevelen, die u verstomd
zullen makers ; toch zijn ze veal to Jicht voor de
zwaarte der zaak . Daze goede kerels zullen u
brengen wear ik bars .RosencratzGuildenstern vervolgen hun koers near Engeland ; van die
heb ik veal to vertellen . Vaarwcl . Hij, dien gij
den uwe kept,
HAMLET.
Kom, 'k zal u wijzen wear uw brieven hooren ;
En 'k doe 't to spoediger, opdat gij mij
Zult brengen gauw bij hem van wien ze komen .
(sf.)
TOONEEL VII .

Een andre kamer in 't kasteel .
(Koning en Laertes komen op .)
Nu uw geweten moat mijn vrijspraak zegelen,
En gij me cen vriendenplaats geven in uw hart ;
KONING .

1 27

Dewiji gij hoordet, oordeelkundig hoordet,
Dat hij die uwen edelen vader doodde,
Mij stand near 't levee .
LAERTES .

't Blijkt klaar ; dock zeg mij

Waarom gij geen gevolg gaaft can die feiten,

Zoo schandelijk en kapitaal van card ;
Uw veiligheid, uw wijsheid, meer nog, moesten
U machtig aanzetten .
KONING .
0, om twee bizondre redenen,
Die, weilicht, u wet spierloos schijnen, maar
Voor mij zijn stark . Dc koningin, zijn moeder,
Leeft schier van zijn aanblik ; en voor mijzelf, ---Mien steun of wel mijn last, wet ook van beide, Zij is zoo innig met mijn zijn verbonden,
Dat, als cen star slechts in zijn sfeer bewegend,
1k plats ken zonder hear. En de andre reden,
Waarom 'k niet openlijk gericht kon houden,
Dc liefde is die hat lager yolk hem toedraagt ;
't Welk, doopend al zijn fallen in hue neiging,
Zou, als de bron die hour in steep verandert,
Zijn boeien doers verkeeren tot festoenen ;
En zoo, mijn pijlen, zijnd voor zulk een strooming
Te licht van schacht, weir boogwaarts zouden drijven,
En niet near wear ik mikte .
LAERTES.
En zoo ging mij to loon een nobele vader ;
Een zuster tot hat uiterste, wier schoonheid,
Indien mijn lof om hear terug mag gaan,
Uitdagend stood op alley tijden top,
Om hear volmaaktheen . Maar mijn wreak zal
komen .
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Laat 't niet uw sleep verstoren ; gij moat
niet denken,
Dat wij zoo Jaf geschapen zijn, dat als
Dc wind van bet gevaar den beard ons schudt,
Wij 't kortswijl reeknen . Weidra hoort gij meer :
'k Beminde uw vader, wij beminne' onszelve,
En dat zal u doers inzien, near wij hopen,
HONING .

(Ears boodschapper komt op .)

Wat nu, wet nieuws?
Brieven, mijn hear, van Hamlet.
BOODSCJ-IAPPER .
Die, voor uw majesteit, die, voor de koningin .
HONING . Van Hamlet! wie bracht ze?
BOODSCIIAPPER . Ze zeggen zeeJui, beer ; ik zag ze nict .
Claudio gaf ze mij en die ontving ze
Van wien ze bracht .
HONING .
Laertes, gij zult ze hooren .
(Boodschapper

af.)

Laat ons .
Hooge en machtige,
ik doe u waters, dat
ik naakt ban neergezet op uw grondgebied . Mor
gars zal ik toestemming vragen under uwe konink ..
Jijke oogen to verschijnen ; wanneer ik, na verkregen verlof, u de oorzaak zal mededeelen mijner
plotselinge en meer dan wonderlijke terugkeer .
HAMLET.
HONING . Wat beduidt dat? Kwamen ook de andren
wear?
Is bier bedrog in 't spel? Niets daarvan wear?
LAERTES .
Kent gij de hand?
(Least :)
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't is 't schrift van Hamlet. »Naakt,c( ---En in 't post-scriptum hier, hij schrijft : ))alleen.U
Kunt gij mij read verschaffen ?
LAERTES .
l k rack er zoek in, heer. Laat hem maar
komen .
Het doer mij goed hier aan mijn zieke hart,
l n staat to zijn hem in 't gezicht to spuwen
KONING .

))Das deeds gij .cc

Wanneer 't zoo is, Laertes, --Hoe kwam het zoo to zijn ? hoe zou het anders ? -Wilt gij door mij bestuurd zijn?
LAERTES .
Ja, mijn heer ;
Zoo gij maar niet mij sturen wilt near peis .
KONING .

Uw eigen peis alleen . Als hij weer hier is,
Van reizen wars geworden, niet van zinc
Dit nog eenmaal to doers, wil 'k hem bewerken
Tot lets heldhaftigs, in mijn geest reeds rijp,
Waarbij hij wel niet anders ken den sneuvlen ;
Geen zuchtje faster om zijn dood zal waaien ;
Zijn moeder zelve zal 't natuurlijk vinden
En 't toeval noemen .
LAERTES .
H eer, ik feat mij sturen ;
En des to liever, als gij 't zoo kunt schikken
Dat ik 't werktuig zijn mag.
KONING .
Dat komt goed uit .
Uw naam wend na uw afieis vaak genoemd,
En das wear Hamlet bij was, om 'n kwaliteit,
Waarin, zoo zegt men, gij bizonder uitblinkt
Doch al uw gaven seam hem niet zoo staken,
KoNING .
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Als bet die eene deed ; die naar mijn meening,
De minste in rang is .
LAERTES.
En welke is dat, beer?
KONING .
Q, 'n echte prbnk-veer op de muss der
jeugd,
lets noodigs toch ; daar jeugd niet minder past
De Jichte Josse kleeding die ze draagt,
Dan aan gezetter leeftijd bout en tabbers
Cezond zijn, ernst bijzetten . Voor twee maanden
Was aan bet hof bier een Normandisch beer, -l k zelve zag, en vocht met hen, de Franschen,
Aaardrijden kunnen ze ; maar deze ridden
Was 'n toovenaar ; hij groeide vast aan 't zaal ;
En dwong zijn paard tot zulke wonderdaden,
Of was hij zelf ver-lichaamd, half-vergroeid
Geraakt met 't brave dier ; dus overtrof hij
Mijn stoutst verwachten, dat ik nu in 't vinden
Van vergelijk to kort schiet .
LAERTES.
'n Normandier was 't ?
KONING . 'n Normandier .
Bij Cod, dan was 't Lamord .
LAERTES.
KONING .
Dezelfde.
LAERTES.
Jk ken hem best, hij is bet sieraad werklijk,
Net puik-juweel der natie .
KONING .
Nij liep zeer hoog met u ;
Nij gaf van u een meesterlijk getuignis,
Voor kunst en voor hanteering van de wapens,
En in 't bizonder roemde hij uw degen ;
Dat, riep hij uit, zou eerst een schouwspei zijn
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Als een u daarin stond . Dc Franschc schermers,
Bczwoer hij, werden stiff, onvast of wild,
Wanneer gij trokt met hen . beer, bij dit prijzen,
Ward Hamlet zoo vcnijnig door jaloerschheid,
Dat hij niets deed dan vragcn en verlangen
Of gij gauw weer kwaamt, om met hem to trekken .
Nu, uit dit, Wet uit dit, mijn heer?
KON1NG .
Laertes, was uw vader u zeer Jief?
Of zijt ge als cen dier droefheids-beeltenissen,
(3elaat, maar zonder hart?
LAERTES .
Waartoe die vraag?
KONING .
Diet dat ik denk, gij hieldt niet van uw
vader ;
Maar kennend liefde in prillen tijd begonnen ;
En merkend telkens, in cen reeks bewijzen,
Dc tijd bepaalt er van den gloed en sparkling.
Dear leeft in 't binnenst van de vlam der liefde
'n Soort pit of tondel die hear smoren wil,
En dan, wat blijft er goed in 't onbestendig?
Goedheid ken eindigen, wiji grcnzenloos,
Aan ))te veel sterven . tat wij wilden doers,
Wj zouden 't, wilden we altijd ; want dit ))wildefl(
Is wisselziek, kept kansen, evenveel
Als dear zijn handers, tongen, Coevals-taken ;
En dan dit ))zoUden( als to kwistig zuchten
Opluchtend schaadt . Doch, peilen wij het zeer :
Hamlet terug ; wet gaat gij ondernemen?
Om zaaklijk, niet met woorden, u to Coarsen
Uws vaders zoon?
LAERTES .
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Hem keelen in de kerk .
KONING . Geen pIck, 't is waar, moest moord cen
vrijplaats zijn ;
Wraak moest geen grenzen kennen . Maar, mijn bests,
Wilt gij u wreken, houd u binnenskamers .
Hamlet, wear hier, zal van uw thuiskomst weten,
Wij zullen van uw loftuiters hem zenden,
En 'n Bubble Jaag vernis de faam opleggen
Die u de Franschman gaf ; en Bars ten alone
Saambrengen u en op uw knapheid wedden,
Hij, Jaks, zeer edelmoedig, argeloos,
Zal niet de degens keuren ; gij Bus maklijk,
Ten hoogst met was gescharrel, kiezen kunt
Een ongestompt floret, en, loos uitvallend,
Op hem uw vader wreken .
LAERTES .
Dat zal 'k doers ;
En voor Bat dod zal ik mijn klinge zalven .
'n Kwakzalver heeft een smeersel mij verkocht,
Zoo doodlijk, Bat een mss daarin gedoopt,
Zoo 't bloed maar treks, geen pleister, waar hat cane
Met 't heulsap alley ondermaansche kruiden,
Het voorwerp van den dood zal kunnen redden,
Al kreeg hat maar een schram . 1k zal mijn spits
Vergiftigen er mee, das bij de minste schaving
Dc dood most volgen .
KONING .
Laat ons vender zien ;
Het doelzaamst overwegen : tijdstip, middelen,
flat ons hat bests past. Zoo Bit eens faalde,
Ons duel kwam kijken door 't verrafeld plan,
't Waar beter niet beproefd . Daarom behoeft
Dit opzet 'n rugsteun of vervanger die
LAERTES .
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Diet wijkt als de andere 't aflegt . Stil, last zien :
Wij gears dus 'n plechtig wedden op u aan :
1k heb 't :
Wanneer gij warm en dorstig door 't bewegen, Val daartoe dikwijls fel en heftig uit, ---En hij om drinkers vraagt, heb ik voor hem
'n Afzonderlijken baker ; enkel nippers, Mocht bij gavel hij aan uw stoot ontkomen, Zal ons hat dod doers treffen . Hoor, wet 's dat?
(De koningin kornt op .)
Mijn Jieve koningin .
KONINGIN .
Net acne Iced trecdt 't andere op de
hielen,
Zoo dicht volgen ze elkander. - Uw zuster
l s verdronken, Laertes .
LABRTES.
Verdronkenn o, wear ?
KONINGIN .
Daar staat ears scheeve wilg bij de beak
Zijn grijzig loof to spieglen in hat water ;
Daar kwam zij hears, omwonden met guirlanden
Van speenkruid, netels, kransjes, purpren tressen ;
't Ruwmondig herdersvolk geeft ze een leelken naam,
Doodemans-.vingers zeggen onze nufjes ;
Daar aan een sleeptak wou ze 'r slingers hangers
En bij hat klimmen knakte een nijdige tak ;
Eerst, vial haar moois van onkruid, toen zij zelf
In 't weenend water. Hear kleeren spreiden uit,
En hiejden haar gelijk een meervrouw drijvend,
Terwiji ze neuriede haar refereintjes
En niets besefte van haar ongeluk,
Als een gewonnen en geboren dear
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En in zijn element . Lang kon 't niet duren,
Hear kleeren zwaar doordrenkt van water, trokken
Net arme schepsel van hear zoete deuntjes
Ten modderdood.
LAERTES .
Helaas, zij is verdronken !
KONINGIN.
Verdronken, verdronken.
LAERTES. Te veel van water kreegt ge, arme Ophelia,
En dus bedwing 'k mijn tranen . Maar zoo nukkig
Zijn wij gemaakt ; natuur blijft zich getrouw,
Wat schaamte ook zeggen mag . Zijn die meat weg,
Dan is de vrouw er uit. --- Adieu, mijn heer,
Ik zied van binnen ;'k zou vuur en vlammen spreken,
Zoo niet die zottigheid ze doofde .
(A/:)
KONI NG .
Kom, Geertruide,
Wat heb 'k niet moeten doen om hem to sussen !
Ik vrees dit zal zijn woede aanhitsen weer ;
Daarom, leaf ons hem volgen .
(Ar.)
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VI JFDE BEDRIJF .
TOONEEL 1 .

Een kerkhof.
Twee grafmakers komen op met spaden en houweelen .

Moet zij die eigenrechtig hear
cigen salvatie zoekt, begraven worden in christeJijke begrafenis?

EERSTE GRAFMAKER .

1k zeg je van wel ; maak daarom kwiek hear graf ; de Jijkschouwer heeft over
hear gezeten en vindt, 't moat zijn christelijke
begrafenis.

TWEEDE GRAFMAKER .

Hoe ken dat wezen, tenzij zij
zich verdronk om hear eigen to verdedigen?

EERSTE GRAFMAKER .

TWEEDE GRAFMAKER .

Wel, 't is zoo bevonden .

't Moet zijn )Se OffendefldO( ; hat
ken niet antlers zijn . Want bier legs bet punt :
wanneer ik mijzelf verdrink met voorbedachten
rade, onderstelt dit een dead ; en een dead bevat
drie vertakkingen ; to weten : handelen, doen en
voibrengen ; ergel, zij verdronk zich met voorbedachten rade.

EERSTE GRAFMAKER .
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TWEEDS GRAFMAKER .

Keen, maar hoor eens, eer-

zame doodgraver.
Met je verlof. Hier Jigt hat
water ; best : hier staat de man ; best ; wanneer de man
zich wends near dit water en zichzelf verdrinkt,
hat is, wijiie, zallie, hij wends zich, begrijp das goed .
Maar als hat water zich wends near hem en hem
verdrinkt, verdrinkt hij niet zich zeif ; ergel, hi'
die niet schuldig is aan eigen dood, verkort ook
zijn Jeven niet.

EERSTE GRAFMAKER .

TWEEDS GRAFMAKER .

Maar is dit recht?

Waarachtig is dit recht, Iijk . .
schouwers schouwrecht .

EERSTE GRAFMAKER.

Wil ik je er eens hat ware
van zeggen? Alsditne lvrouwasge,
weest, zou ze warden begraven zonder christeIijke begrafenis .
EERSTE GRAFMAKER . WeJ, das zeg je dear goed ; en
das to erger is hat, das groote lui in daze wergild
het voorrecht zullen krijgen boven hunne Chris..
telijke medemenschen, om zich to verdrinken of op
to hangers. Kom, mijn spa. Er bestaat geen oudere
adel den die van tuinlui, sloot.l en doodgravers ;
zij houden hat beroep van Adam in eere .
TWEEDS GRAFMAKER . Was die den van adel?
EERSTE GRAFMAKER . HijwasdertinWapen droeg .
TWEEDS GRAFMAKER .

TWEEDS GRAPMAKER .

Wel, hij had er geen .
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Wat, be-je een heiden ? Hoe
versta je de Schrift? De Schrift zegt : Adam spitte,
hoe kon hij spitten zonder zich to waapnen met
een spit of spa? 1k wil je een andre vraag voor~
leggen, wanneer je me niet met een antwoord van
pas daarop dient, biecht dan, en -TWEEDS GRAFMAKER . Voorult .
EERSTE GRAFMAKER . Wie is hij, die starker bouwt
dan hetzij een metselaar, een scheepmaker of een
timmerman?
TWEEDS GRAFMAKER . De galg-maker, want dat ge-.
raamt overleeft een duizendtal pachters .
EERSTE GRAFMAKER. 1 k mag je gevatheid wel, waarachtig : de galgestrop doer hat goad ; maar hoe
doer hij goad? hij doer goad ears dengene die
kwaad doer ; nou, jij doer kwaad to zeggen dat de
galg starker dan de kerk is gebouwd ; ergel, de
strop moge je goad doers . Nog eens ; kom op .
TWEEDS GRAFMAKER . Wie bouwt starker dan een
metselaar, een timmerman of een scheepmaker ?
EERSTE GRAFMAKER. Ja, vertel jij me dat eens, en
zie dat je je er uitdraait .
TWEEDS GRAFMAKER. Waarachtig, ik ken hat je vertel l en.
EERSTE GRAFMAKER . Vooruit.
TWEEDS GRAFMAKER . Te dross, nou west ik hat niet .
(Hamlet en Horatio, op een afstand, komen op .)
EERSTE GRAFMAKER. Greek er je kop niet langer
EERSTE GRAFMAKER .
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mee, want de domme ezel zal door ransel zijn stag
toch niet verbeteren ; en words je die vraag nog
eens gedaan, zeg dan : ears grafmaker : de huizen
die hij bouwt duren tot den oordeelsdag . Loop, ga
naar Schalkx en haal me een pint .
(Tweede grafmaker af .)
EERSTE GRAFMAKER

graaft en zzngt :
Toen 1k jong was , en vrjde, vrjde ,
)J'iiJ docbt bet was er zoo zoet :
Te trouwen, o, de tad, voor mjjn nooddru ft,
.?flj docht er was mats zoo goad.

HAMLET .

Heeft die kerel gears gevoel voor was hij

doer, das hij zings bij 't delven van een graf?

Gewoonte heeft hat hem tot jets gemaklijks gemaakt.
HAMLET . Dat is hat juist ; de hand die weinig uit .
voert heeft hat fijnst gevoel .
HORATIO .

EERSTE GRAFMAKER . (zZngt)

)klaar de ouwerdom, steelsch van stag,
Zich klemde ears mj a/s een beast,
En scheepte mj in naar bet land,
Of was 1k zoo noon geweest.
(Werpt een schedel uit.)

Die schedel hield eens een tong in, en
kon eenmaal zingers ; hoe smakt die scheim hem
tegen den grond, alsof hat de kaak was van Kain,
den eersten broader-moorder. Dat kon de bol van
een staatsman wel zijn, nu door dien ezel gebluft,
een die God zou bedriegen, kon hat niet?

HAMLET .
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Dat kon zeer wel zijn, mijn hear.
Of ears hoveling, die zeggen kon : ))Goads
morgen, geliefde hear ! Hoe vaart Uw Edele ?
Dit kon zijn Graaf Zoo-en-zoo, die Baron's Zooen-zoo's paard press, toen hij bedoelde 't hem of
to prachen ; kon hat niet?
HORATIO . J a, mijn hear .
HAMLET . We!, joist zoo, en flu der Vrouwe Worm's
onderdanige dienaar, ingevalien en op de kale
kaken getikt door een kerkeknechts-spa. Hier is
een kosteJijke omkeering als wij maar zoo knap
zijn hat to zien . Hebben die boners dan zooveel
aan verzorging gekost, enkel om er flu mee to
kegelen? Mijne doers pijn door er aan to denken .
HORATIO .
HAMLET.

EERSTE GRAFMAKER .

(zingt)

Ears pik-houweel, en 'n spa, een spa,
En 'n hemd van borst tot voet ;
0, 'n kuil van leem en pas -klaar, ja,
Yoor zulk een Bast is goad.
{Goon een anderen schedel uiL)

Daar is een andere . Waarom zoo er dat
gears zijn van een rechtsgeleerde? Waar zitten
flu zijn uitpluizerijen, zijn spitsvondigheden, zijn
bij-aldien's, zijn rechtsgronden, zijn streken?
Waarom duldt hij flu dat die viegel hem om den
kop slaat met een voile schop en verhaalt hij niet
op hem zijn handtasteiijkheden? Hum! Die kerel
kon zijns tijds een groot kooper van Janderijen
zijn geweest, met zijn hypotheken, zijn schuldbrieyen, zijn overdrachten van onroerend goad, zijn

HAMLET .
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borgstellingen, zijn aflossingen. Is dit bet roerende van zijn onroerend goed en de tossing zijner
aflossingen, flu zijn fijne bol vol to hebben met
fijn vuil ? Zullen nu zijn borgen, en zijn achter
borgen eveneens, hem voor niet meer borg willen
zijn dan voor een koopje zoo fang en breed als
een p aar contrakten ? Al de overdrachten zijner
landerijen zullen bezwaarlijk kunnen geborgen
worden in daze door, en moat dan de eigenaar
zelf niet wat meer ruimte hebben ? ha !
HORATIO.
Geen jots meer, mijn beer.
HAMLET . Words perkament niet van schaapsvellen
gemaakt ?
HORATIO . ja, mijn beer, en van kalfsvellen ook .
HAMLET .
Het zijn schapen en kalven die uit die
dingen veili held halen . 1 k wit met den karat
spreken . --- lens graf is dit, heerschap ?
ERSTE GRAFMAKER. Van mijn, menheer, --(zingl) 0, 'n kuil van teem en pas-, laar, ja .
7"oor zulk een gast is goed.
HAMLET.
Ik geloof wet das bet bet uwe is, inderdaad, want gij leutert er in .
ERSTE GRAFMAKER .
U leutert er buiten, menheer,
en daarom is bet niet bet uwe ; was mij aanbelangt, ik heb er leut in en daarom is bet mijn.
HAMLET.
Ge leuterde to zeggen : bet is mijn, omdat
ge er lent in hebt ; bet graf is voor den dood en
niet voor de springlevenden, en daarom leutert ge .
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't l s een springlevend geleuter,
menheer ; heen en wear will end, van ii naar mij .
HAMLET. Voor welken man moat ge dit graven?
EERSTE GRAFMAKER . Voor geen man, menheer.
HAMLET. Voor walks vrouw dan?
EERSTE GRAFMAKER . Voor 'n vrouw ook niet .
HAMLET. Wie moat er in begraven worden!
EERSTE GRAFMAKER . lemand die sans een vrouw
was, menheer, maar vrede zij haar ziel, zij is dood .
HAMLET . Hoe afdoend die schelm redeneert . Wj
zullen moeten gaan spreken met de kaart er bij,
of anders lijden we schipbreuk op dubbelzinnigheden . Bij den Heer, Horatio, ik heb hat in de
laatste drie jaren opgelet ; de wereld is dusdanig
in de puntjes geworden, de teen van een boar
komt zoo dicht bij den hid van een hoveling, dat
hij zijn winterboonen schaaft . - Hoe fang zijt ge
doodgraver geweest?
EERSTE GRAFMAKER . Alle dagen die er in een jaar
zijn, nageslagen, ik kwam er toe juist den dag dat
onze vorige koning Hamlet Fortinbras heeft ver
slagen .
HAMLET . Hoe fang is dat gel eden?
EERSTE GRAFMAKER . West je dat niet ; ieder zots
hoofdd west hat. Het was de eigenste dag dat jonge
Hamlet wend geboren ; dezelfde die flu gek is en
naar Engeland gestuurd.
HAMLET . Ah, joist ; waarom ward hij naar Enge .
land getuurd?
EERSTE GRAFMAKER .
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Wel, omdat ie gek was ; hij
moat zijn verstand daar terug zien to krijgen ; en
lukt hem dat niet, is er nag niet zoo heel veal
aan verbeurd daar .
HAMLET. Hoe zoo?
EERSTE GRAFMAKER . Het zal niet in hem opvallen
daar ; daar zijn de menschen even gek als hij .
HAMLET . Hoe kwam hij gek?
EERSTE GRAFMAKER . Heel wonderlijk zeggen ze .
HAMLET . Hoe zoo wonderlijk?
EERSTE GRAFMAKER . Nou, juist door zijn verstand
to verliezen .
HAMLET . Op grand van wat?
LERSTE GRAFMAKER .

Wel, bier op Deensche ; ik
ban bier kerkeknecht geweest, man en jongen,
dertig jaar.
HAMLET . Hoe fang kan een mensch in den grand
liggen aleer hij is vergaan?
EERSTE GRAFMAKER . Nou, als ie niet al vergaan is,
voor ie sterft, - zooals we tegenswoordig zooveel
rotzakken krijgen, die nauwelijks bet inleggen
kunnen verdragen - bet zal je zoowat een jaar
of acht duren, of negen jaar ; een looier zal je
negen jaar duren .
HAMLET . Waarom hij langer dan een ander?
EERSTE GRAFMAKER . gel, menheer, zijn huid is zoo
gelooid door zin yak, dat ic voor een heelers tijd
EERSTE GRAFMAKER .
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bet water Cr uit houdt ; en je water is een puistig
bederver van je krengige dooie bast. Hier heb
je nou een schedel ; deze schedel heeft je drie en
twintig jaar in den grond gelegen .
HAMLET. 'fan wien was hij ?
EERSTE GRAFMAKER . Een luizige gekke kerel was
bet ; van wie denk je dat ie was?
HAMLET. Dat west ik niet .
EERSTE GRAFMAKER . Dat hij de pest krijge, de mane
schavuit ! hij gooide eens een heels flesch Rijnsche
wijn over mijn kop uit . Deze zelfde schedel,
menheer, was oricks schedej, den grappenmaker
van den koning .
HAMLET . Deze ?
EERSTE GRAFMAKER . Die juistement.
HAMLET . Geef hem bier (neemt den schedel.) Laas,
arms Yorick ! -- lk heb hem gekend, Horatio,
een kerel met een onuitputtelijke luim, van alley- .
uitnemendste ingevingen ; hij heeft mij we! duizend
maal op zijn rug gedragen ; en nu, hoe afgrijselijk
in mijn verbeelding is bet, mijn hart keen in mij
om. Hier hingen de lippen die ik kuste, ik west
niet hoe vaak. 1 aar zijn ze nu, je hatelijkheden,
je zinspelingen ? je deuntjes ? je kwinkslagen, waar .
mee je gewoon waart de heels tafel aan't brullen
to brengen ? Diet eentje nu om je eigen grijns
to bespotten ? Heelemaal kakenloos ? Ga nu naar
Mevrouw haar kamer en zeg haar, jaar haar een
duim dik verf opleggen, dat ze tot deze gelijkenis
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moet geraken en mask haar daarmee aan het lachen .
Zeg mij een ding, Horatio, ik bid je.
H ORATI O . En das is, mijn heer ?
HAMLET . Denk je das Alexander er zoo uitzag in
de aarde ?
HORATIO. Zonder twijfel .
HAMLET. En rook zoo? pah ! (Werpt den scbedel neer .)
HORATIO. Zonder twijfel, mijn heer .
HAMLET. Tot welk een lage bestemming moeten wij
keeren, Horatio . Waarom zou dan verbeelding
niet het edele stof van Alexander mogen naspeuren,
tot zij vindt das het een spongat stops?
HORATIO . 't ware al to weetgierig beschouwen,
het to beschouwen zoo .
HAMLET. Neen, op mijn woord, geen jots te ; 't
waar' hem volgen met gepaste bescheidenheid, en
met de kans van tot lets waarschijnlijks to leiden,
als dit : Alexander stierf, Alexander wend ter aarde
besteld, Alexander keerde tot stof ; stof is aarde,
van aarde maken wij leem en waarom zouden wij
dan met das leem waartoe hij verkeerde, niet een
biervat stoppen ?
Croot-machtge Caesar, dood, tot leem verkeerd,
Mag stoppen 'n gas, waardoor de wind geweerd :
0, das die aard', die de aarde in vrees kon houden,
Kon lappen 'n muur voor barre winterkoude
Maar stil, maar stil 1 op zij, daar komt de koning .
(Priestess, enz . in processie ; bet lijk van Ophelia ;
Laertes en rouwers volgen ; Koning, Koningin,
bun gevolg, enz. koinen op.)
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Dc koningin, heel 't hof. Wie volgen zij?
Met zulke afgekorte ceremonieen?
't Beduidt dat daze doode zich in wanhoop
Te kort gedaan heeft ; 't was er sen van rang.
H urken wij aan den kant wet en let op .
(Tree zich terug met Horatio.)
LAERTES . tat ceremonie nu?
HAMLET.
Dat is Laertes,
'n Zeer nobel jonkman ; Juister .
LAERTES. Wat ceremonie flu?
PRIESTER . De plechtigheden gaan niet verder den
Wij volmacht hebben . Haar dood was twijfelachtig ;
Wear' niet voor hoog bevel gezwicht de regal,
In ongewijden grond zou zijn hear woning
Tot 't laatst geschal . In stee van vroom gebed,
Zou scherf en kei en kiezel op hear dalen,
Nu list men hear hear maagdelijke krans,
Het bruidelijke strooisel en een uitvaart
Met klok-gelui en dienst .
LAERTES . Mag er niet meer gebeuren?
PRIESTER .
Neen, niets meer :
Het wear' de heilge dienst der do®n ontwijden
Een requiem to zingers, een tar rusts
Als voor in vree-geganen .
LAERTES .
Begraaf hear ;
Van uit hear schoon en onbesmette vleesch
Viooltjes zullen spruiten! - Inhaalge paap,
Een dienende angel zal mijn zuster zijn,
Als gij ligt huilend .
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HAMLET.
K0NI NGI N .

Wat, de mooie Ophelia!
Dc liefste 't licfelijkst; vaarwel.
(Bloemen strooiend .)

1k hoopte gij mijn Hamlets vrouw zoudt worden ;
1k dacht to spreien uw bruidsbed eens, lief meisje,
En niet uw graf bestrooien .
LAERTES .
0, drievoud wee,
Val tienmaal drievoud op dat vloekbaar hoofd,
Wiens sluwe daad uw uitgelezen geest
Aan u ontroofde! - Wacht nog met die aarde,
Dat 'k eenmaal nog haar in mijn armen vatte :
(Springt in bet graf .)

Stort flu uw stof maar neer op dood en levee ;
Tot ge op deer effen plek cen berg ophoopte,
Hooger dan Pelion of 't wolkig hoofd
Der blauwe Olympus .
HAMLET. wooruitkomend.)
Wie is 't wiens klacht
Zoo zwaar zwelt van geluid? wiens woord van smart
Bezweert de gaande sterren tot ze staan
Gelijk geslagen hoorders? Hier bee ik,
Hamlet de Deen . (Springt in 'tgraf.)
LAERTES .
Dc duivel haal je ziel!
~ YWet hem worstelend.)

Uw bidden deugt niet .
1k bid u, nccm die vingers van mijn keel ;
Want schoon ik niet opbruisend bee of driftig,
Heb 'k toch lets in mij dat gevaarlijk is
En dat gij hebt to ontzien . leg die hand!
KONING . Ruk ze van elkander.
HAMLET .
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Hamlet, Hamlet!
Mijne heeren,
Mijn goede beer, blijf kalm .
HORATIO .
KONINGIN .

ALLEN .

(flet gevolg scheidt hen en
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Wel, 'k wil

z1 komen uit bet graf.)

op dit gegeven met hem
vechten,
Totdat mijn oogleen weigeren to knippen.
KONINGIN . 0, Hamlet, welk gegeven?
HAMLET . ' k Beminde Ophelia ; geen tiers duizend
broeders
Vermogen, al burs liefde bij elkander,
De mijne weg to cijfren . - Zeg, wat hebt
Gij voor haar over?
KONING.
0, hij is gek, Laertes .
KoNINGIN. Om liefde Gods, verdraag hem .
HAMLET. Gansch wond, vertoon bet mij wat gij
zoudt doers
Is 't schreien, vechten, vasten, uzelf vernielen ?
Wilt ge edik drinkers, eten 'n krokodil ?
lk wil dat doers . - Wat komt gij janken bier,
En tarten mij door in haar graf to springen ?
Wees snel met haar begraven, ik er bij .
En, zoo ge praat van bergen, last ze op ons
Miljoenen benders grond opstaaplen tot
De hoop zijn kop zengt in den brand der sfeer,
Ossa maakt tot ears carat! blears, als gij snoeft,
l k kan 't nog l eider .
KONINGIN .
Dat 's niets dan wartaal .
Dus werkt de vlaag altijd een pool op hem ;
HAMLET .

Maar dadelijk weer lijdzaam als de duff
Die op hear gulden koppel broedt geduldig,
Verzinkt hij in zijn zwijgen .
Hoor eens, beer ;
Wat deed ik u, dat gij mij dus behandelt ?
1k hield altijd van u . Och, waartoe dient 't?
Al deed hi er Hercules al wet hij ken,
De kat zou mauwen en de bond ging an .
HAMLET .

K ONING .

('If.)
l k bid u, volg hem, goede Horatio .
(Horatio af,)

(Tot Laertes :)

Laat ons laatst nacht-gesprek versterken u ;
Ceduld, de zaak zal spoedig voortgang hebben .
Lieve Geertruide, doe uw zoon bewaken .
Dit graf bekome een blijvend monument,
Een rustiger uur zal spoedig voor ons slaan ;
Tot den, geduldig dient to werk gegaan .
('If.)
TOONEEL 11 .

Een zeal in bet kasteel .
(Hamlet

en

Horatio komen op .)

Tot zoover dit ; nu zult gij 'tandere zien ;
Herinnert ge u de omstandigheden alle ?
HORATIO. Herinren bet, mijn beer?
HAMLET. Er was een snort van tweestrijd in mijn
ziel,
HAMLET.
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Die 's nachts mij wakker hield ; ik dacht soms, 'k lag
Erger den 'n muiter in zijn ijzers . Plots, Geloofd zij 't plotselinge ; erkennen wij 't :
Met onbedachte helps ons vaak vooruit,
Wear 't diepst doordachte feels ; en 't moest ons leeren
Dat dear een godheid is die vormt ons doelen,
't Ruw-.wag door ons gehouwene.
HORATIO .
Niets zoo zeker .
HAMLET . Plots opgestaan, mijn but uit,
Mijn scheepsjas slordig om, doortastte ik
Het duister ze to vi nden ; kreeg mijn zin ;
En griste hun pakket wag ; nam 't mee, in 't kort,
Near mijne eigene kamer . Een stout stuk was
Mijn angst verges manieren, ik ontzegelde
Het staatsstuk en daarin vond ik, Horatio, 0, koninklijke streak ! - een stipt bevel, Doorspekt met allerhande snort van reednen,
Om Denemarkens hail, om Englands ook,
Met, o, zoovele boemanne' in mij dreigende,
Dat na hat zien der stukken, zonder uitstel,
Neen, zelfs geen nazien of de bijl wel scherp,
Mijn hoofd moest afgeslagen .
HORATIO .
Is hat mooglijk?
HAMLET. Mier is de order zelf ; lees ze op uw gemak ;
Maar wil je hooren, hoe ik verder deed?
HORATIO . 1k smeek u er om .
HAMLET. Dus zijnde omstrikt met fijne schurkerijen, Eer 'k een prolong kon tot mijn hersens houden
Er 't spel al gaande was, - zette ik mij near,
Verzon een nieuwen lastbrief ; schreef die keurig, I yo

I k meende eens, op 't voorbeeld onzer staatslien ;
Dat 't klerksch was mooi to schrijven, werkte hard
't Geleerde of to Jeeren ; maar menheer,
't Bewees mij heerendienst . - mill je bet weten
Dat wat ik heb gewrocht?
HORATIO .
Heel graag, mijn beer .
HAMLET . 'n Zwaarwichtig, dringend schrijven van
den koning, -W jJ Engeland hem trouw en cijnsbaar was ;
WijI Jiefde tusschen hen gelijk de palm moest bloeien ;
WijJ vrede de arenkrans moest blijven dragen ;
En tusschen bun vriendschappe' als 'n komma dienen ;
En meer van dergelijke wichtge ))wijls(( Dat, na de kennisneming van deer inhoud,
Hij, zonder overweging, onverwijld,
De dragers van den brief zou laten dooden,
Geen oor-biecht zelfs gegund .
HORATIO .
En hoe met 't zegel?
HAMLET. Wel, dit ook bleak een hemelsche be .schikking.
1k had 't signet mijns vaders in mijn bears,
't Welk voorbeeld is geweest voor 't Deensche zegel .
1k vouwde bet schriftuur precies als 't andre,
1k teekende ; ik stempelde ; bezorgde 't veilig ;
Geecht, 't geruilde kindje. Daags daarna
Gebeurde 't zeegevecht en wat toen volgde
Dat weet ge alreeds .
HORATIO . Dus Rosencrantz en Guildenstern zijn
er bij.
HAMLET . Wel man, zij vrijden naar dat baantje alJang .
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Zij liggen niet heel nauw mij aan 't geweten ;
Zij wijten 't aan hun eigen indringrigheid
Gevaarlijk is 't voor lagere naturen,
Te raken in het kreits der scherpe zwaarden,
Van machtge tegenstanders .
HORATIO . Wel, wet een koning is dit
HAMLET. Vindt je ook niet, dat 't flu meer is den
genoeg, -Hij die mijn koning doodde, schond mijn moeder ;
Zich tusschen mijn verkiezing school en hoop ;
Zijn angel uitwierp near mijn eigen leven
En met zoo'n list, -- is 't niet volmaakt verantwoord,
Hem 't met dees arm to kwijten ? is 't niet verdoemlijk
Dien kanker van ons zijn to laten woekren
Tot nog meer euvel ?
HORATIO . Het zal wel gauw uit Engeland gemeld
Hem worden, hoe die zaak i s afgel oopen .
HAMLET. Het moge gauw gaan : 't tusschentijds is
mijn ;
En 'n menschenleven is gezegd met »een(( .
Maar 't spijt mij zeer, mijn goede H oratio,
Dat ik mij zelf vergat dus met Laertes ;
Want in het beeld van mijn geval zie ik
't Portret van 't zijne . Graag wil ik goed zijn met hem,
Maar, werklijk, dat gebluf met smart, het bracht mij
l n steigerende drift.
H oRATI o.
Wacht, wi a komt dear?
(Osrick komt op .)
OSRICK. Uw hoogheid is recht welkom bij hare
terugkomst in Denemarken .
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Mijn nederigen dank, menheer .
Ken je
die watervl i eg ?
HORATIO . Neen, mijn goede beer.
HAMLET . Des to meer zijt ge begenadigd ; want bet
is een zonde hem to kennen . Hij bezit veal land
en vruchtbaar ook ; last een beast de beer van
beesten zijn en zijn ruff zal staan aan 's konings
di sch . H et i s een kl ap-ekster ; maar zooal s i k zei,
ruimschoots in 't bezit van drek .
OSRICK. Beminde beer, indien uwe hoogheid bet
oirbair vindt, wenschte ik u lets toe to vertrouwen
namens zijne majesteit .
HAMLET. l k zal bet ontvangen, menheer, met 'n ware
geestesijver. Geef 't goede gebruik aan uw beret ;
hij behoort op 't hoofd .
OSRICK . )k dank uw hoogheid, bet is zeer beet .
HAMLET. Neen, geloof me, 't is erg koud, de wind
is noordlijk .
OSRICK . 't ) s vrij wel koud, mijn beer, inderdaad .
HAMLET. Toch, near me dunkt, is 't zeer drukkend
en beet, ten mi nste mijn gestel
OSRICK . Buitengewoon, mijn hear, bet is zeer drukkend - als bet ware, - ik ken niet zeggen hoe .
Maar, mijn beer, zijne majesteit bad mij u duidelijk to maken, dat hij een grootsche weddingschap op u heeft aangegaan : menheer, zoo staat
't gavel HAMLET. ) k verzoek u, dank er aan
(Hamlet dwingt hem zijn beret op to zetten .)
HAMLET .
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Neen, op mijn woord, voor mijn eigen
gemak, op mijn woord . Menheer, alhier is onlangs
ten hove gekomen, Laertes, geloof mij, absoJuut
een edelman, vol van de uitnemendste kenmerken,
van zeer minzamen omgang en van groote hooding :
inderdaad, om in gevoelige termen over hem to
spreken, hij is de kaart of kalender der wellevendheid, want gij zult in hem vinden vervat het kort
begrip van walk deal ook dat een edelman begeert
to zien .
HAMLET. Zijn beschrijving, menheer, Jijdt door u
schade noch verlies ; hoewel, weet ik, hem inven
taris-.gewijs
s to willen onderdeelen, de rekenkunst
van het geheugen zou doers duizelen, en toch verre
van gieren blijven, gedachtig zijn vault zeil . Doch
in de waarachtigheid der lofprijzing, ik hood hem
voor een ziel van groote bepaling ;enzij r-d
lijkheid van zulk een dare waarde en schaarschte,
dat, om hat met de juiste bewoordingen to zeggen,
hat enkel zijn spiegel is die zijn evenbeeld toont,
en dat hem naschetsen alleen zijn schaduw vermag,
niets anders .
O5RICK . Uwe hoogheid spreekt over hem in de
meest aarzellooze termen .
HAMLET. De aangelegenheid, menheer! Waarom
wik elen wij dien edelman in omen zo ve l raw-n
weren adem?
OSRICK . Menheer?
HORATIO . Zou hat niet mogelijk zijn elkander in
een anderen tongval to verstaan? Gij zult er toe
komen, menheer, werkelijk .
OSRICK .
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H AMLET . Wat bedui dt de vermelding van dawn
edelman?
OsRIcK . Van Laertes?
HORATIO . Zijn bears is reeds leeg ; hij gaf al zijn
gouden woorden al uit.
HAMLET. Van hem, menheer .
OSRICK . 1k west dat gij niet onkundig zijt HAMLET . 1k wou gij wist, menheer ; toch op mijn
woord, of gij 't al wist, ik zou er niet beter door
worden . - Welnu, menheer,
OsRIcK . Gij zijt er niet onkundig aan gebl even van
walk sane voortreffelijkheid Laertes is -HAMLET. 1kdurfmijzeatrnizobek-,
nen, ik mag om der voortreffelijkheidswilie niet
met hem in vergelijk komen ; edoch, sen mensch
goad kennen, ware hemzelf kennen .
OSRICK . 1k bedoel, menheer, wet zijn wapen betreft ;
volgens de hem opgelegde vermaardheid is zijne
verdienste daarin ongedeeld .
HAMLET . tat 's zijn wapen?
OSRICK . Rapier en degen.
HAMLET . Dat zijn twee van zijn wapens : maar goad .
OSRICK . De koning, menheer, heeft met hem zes
Barbarijsche paarden verwed ; wear hij tegenover,
near ik vernam, zes Fransche rapieren en pon .jaards heeft opgezet, met hun toebehooren, als
gordels, hangers en zoo meer . Drie der affuiten,
waarlijk, zijn zeer gevallig aan de verbeelding, zeer
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beantwoordend aan de gevesten, buitengewoon
keurige affuiten en van een zeer vrijzinnig ontwerp.
HAMLET . Wat noemt gij de affuiten ?
HORATIO. 1k wist wel, dat gij u door kantteekeningen zoudt moeten laten opbouwen, ear gij ten
einde waart.
OSRICK . De affuiten, menheer, zijn de hangers .
HAMLET . De benaming zou meer eigen aan hat
onderwerp zijn, Indian wij een kanon op onze heap
konden dragen . 1k mag lijden : hat blijven hangers
voorloopig. Maar vooruit : zes Barbarijsche paarden tegen zes Fransche zwaarden, hun toebehooren en drie vrijzinnig ontworpen affuiten ; dat 's
de Fransche weddingschap tegen de Deensche . En
waarom ward dit »opgezetcc, gelijk gij hat noemt?
OsRICK . De koning, menheer, heeft gewed, menheer,
dat in een dozijn trekken tusschen u en hem, hij
u niet meer dan drie treffers zal voorkomen ; hij
heeft twaalf gewed tegen negen ; en hat zou tot
een onmiddellijke proefneming kunnen geraken,
Indian uw hoogheid zich wilde verwaardigen tot
hat antwoord .
HAMLET . Wat, als ik antwoord, neen ?
OSRICK . 1k mean, mijn hear, hat zich blootstellen
uwer persoon voor de proefneming .
HAMLET . Menheer, ik zal hier op en near wandelen in de hal . Indian hat zijne majesteit behaagt,
hat is nu de tijd van den dag voor mij om een
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luchtje to scheppen, last de degens gebracht worden ; wanneer de edelman geneigd is en de koning
bij zijn voornemen blijft, wil ik trachten voor
hem to winnen als ik kan ; zoo niet, ik zal niet
anders winnen dan mijn schande en de voorgegeven treffers.
OSRICK. Zal ik uw woorden zoo her-overleveren ?
HAMLET . Tot dit doeleinde, menheer ; na eenige
opsmukkingen zoo uw natuur goeddunkt .
SRICK
. lk beveel mij onderdanig bij uw hoogO
heid aan .
HAMLET . De uwe, de uwe . (Osrick af.) Hij doet
verstandig zich zelven aan to bevelen ; er is geen
andre tong die 't voor hem doen zou .
HORATIO . Deze kraan beent weg met de eierschaal
op zijn kop .
HAMLET. Hij maakte al cbmplimenten tegen den
repel voor hij begon to zuigen . Dus heeft hij,
en ik ken er velen van dat slag, waar onze onzuivere tijd zoo verzot op is, enkel het wijsje dat
in de mode is, beet gekregen en den buitenkant
der omgangsmanieren, een soon van schuimig
allegaartje, dat hem draagt door de overdrevenste en door de meest uitgezochte meeningen ;
en blaas maar eens tot proefneming op hem, de
bobbels zijn weg .
(Een edelman konit op .)

Mijn heer, zijne majesteit lies zich bij u
aanbevelen door den jongen Osrick, die hem

EDELMAN .
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terugmeldde, das u hem wacht in de hal ; hij
zendt mij om to waters of hat uw behagen is met
Laertes se schermen, of das u hat wilt uitstel
len nog?
1k bars standvastig in mijn besluiten ; zij
volgen het welbehagen des konings ; Indian zijne
gereedheid spreekt, de mijne staat klaar ; nu of
wanneer ook, vooropgesteld das ik mij zoo abet
zai voelen als flu.

HAMLET .

De koning en koningin en alien komen
near beneden.
HAMLET. En tar goeder ure .
EDELMAN . De koningin wenscht dasgijumetLr-s
tes vriendelijk zult onderhouden vb®r de tramp
begins .
HAMLET . Zij geeft me ears goeden read.
(Edelman a!.)
zult
daze
weddingschap
verliezen,
HORATIO . U
mijn hear.
HAMLET. Dat dank ik niet ; sinds hij near Frankrijk
keerde ben ik voortdurend in oefening gebleven ;
ik zal winners door de voorgekregen treffers . J e
kunt je niet voorstelien hoe ziek hier alJes is om
mijn hart ; maar das does er weinig toe .
HORATIO . Nee, nee, mijn goede hear .
HAMLET . Enkel dwaasheid ; 't is maar een soort van
voorgevoel als misschien een vrouw zou van streak
brengen.
EDELMAN .

Als uw gemoed van jets afkeerig mocht
zijn, luister er near . 1k zal bun hierkomen voor
zijn en zeggen dat ge u niet op dreef voelt.
HAMLET . Geen hear dat er over denkt. 'Wij tartan
voorgevoelens ; dear bestaat sane bizondere voorzienigheid voor sen mulch die valt . Als 't nu is,
komt hat niet ; all 't niet komt, zal hat nu zijn ;
all 't flu niet is, zal 't komen toch, gereed zijn is
alias . Dewiji geen mensch lets zijn eigen noemen
ken van dat wet hij achterlaat, wet beduidt het 't al
vroeg to verlaten . Laat maar.
(Koning, Koningin, Laertes, heeren, Osrick en gevolg
HORATIO .

komen op, met schermdegens , enz .)

Kom, Hamlet, kom, aanvaard die hand
van mij .
(Legt de hand van Laertes in die van Hamlet.)
HAMLET . Schenk mij vergifnis, heer, 'k verongelijkte
Ten zeerste u, vergeef 't all edelman .
De aanwezigen weten,
En gij hebt t vast gehoord, hoe 'k ward gestraft
Met ziekelijke ijlzucht . Wet 'k heb gedaan,
Wet uw natuur, uw ear, voorbeeldigheid,
Aandeed zoo ruw, verklaar ik bier voor gek .
Was 't Hamlet die 't Laertes aandeed? Nooit .
Als Hamlet, van zichzelven weggenomen,
Zich zelf niet zijnd, Laertes onrecht doer,
Doet Hamlet dat toch niet ; Hamlet ontkent t .
Wie doer bet den ? Zijn ziekte. Indien 't zoo is,
Is feitelijk Hamlet evenzeer beleedigd ;
Zijn gek-zijn is den armen Hamlets vijand .
Menheer, in dit gehoor,
KONING .
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Laat mijn ontkenning Filer van kwaad bedoelen
Mijn vrijspraak zijn in uw grootmoedig denken .
Dat ik mijn pijl heb over 't huffs geschoten
En trof mijn broeder .
LAERTES .
Ik werd bevredigd .
In datgeen wet Filer uitteraard mij 't meeste
Tot wrack aandreef. Maar op het punt van eer,
Blijf ik afstandlijk staan, wensch geen verzoening,
Tot oudre meesters van onkreukbare trouw
Hun stem mij Jeenen en verlof tot zoen,
Dat 'k rein mijn naam mag dragen . Tot dien tijd,
Aanvaard 'k uw aangeboden Jiefde als liefde
En wil niet krenken hear.
HAMLET.
'k Ontvang het gul ;
Wil frank den broederJijken wedstrijd strijden .
Geef de floretten,
kom.
LAERTES .
Kom, een voor mij .
HAMLET . 'k Zal u floreeren doen ; uw kunst, Laertes
Zal als 'n vierge ster in nacht afsteken
Bij mijn onhandigheid .
LAERTES .
Gij spot met mij .
HAMLET . Neen, bij deer hand.
KONING .
J ong Osrick, geef de wapens.
Gij kept de weddingschap, neef Hamlet?
HAMLET .
Ja ;
Uw hoogheid wedde op de zwakste zijde .
K0NING . Ik vrees het niet ; ik zag u allebel ;
Sinds won hij can, wij geven daartoe voor .
I6o

LAERTES.
HAMLET.

Die is to zwaar ; last mij een andre zien .
Die lijkt me goad. Zijn ze alle even fang?
(Zy nemen den vechtstand .)

Ja, edel hear .
KONING . Zet mij de stoopen wijn hier op de tafel .
Al s Hamlet de eerste of tweede trefl=er maakt,
Of richtig antwoordt op den derden uitval,
Laat alle monden vuren van de tinnen
De koning drinks dan op de kans van Hamlet ;
En in den baker zal hij 'n parel werpen,
Kostlijker dan vier vorsten naeenvolgens
In de erfkroon droegen. Reik mij nu de bakers ;
Laat de trompetten tot de pauken spreken,
Die 't melden aan de kanoniers daarbuiten,
't Kanon 't den hemel, de hemel hat aan de aard
»Nu drinks de koning op Hamlet!(( -- Kom, begin,
Scheidsrechters, ziet goad toe .
HAMLET .
Kom aan, menheer.
LAERTES . Kom, hear. (Zj
ischermen .)
HAMLET .
Een .
LAERTES .
Neen.
HAMLET.
Scheidsrecht .
OSRICK . Een treffer, 'n tastbre treffer .
LAERTES.
Wel ; -- nog eens .
KONING . Halt ; reik mij 'n dronk. Hamlet, die panel
i s de uwe ;
Dit 's op uw welzijn . - Ceef den baker hem .
QSRICK .

(Trompetten scballen, 't kanon schiet achter bet tooneel .)
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Eerst nog dien trek. Zet mij hem char
maar even .
Kom.
(Zy schermen .) Wear ears raakstoot ; is bet
zoo of niet ?
LAERTES.
C eraakt, geraakt, 'k bakers bet .
KONING .
Onze zoon Dint.
KONINGIN .
Hij glimt, hij 's buiten adem .
Hier, Hamlet, neem mijn zakdoek, wisch uw tweet ;
De koningin plengt op uw winners, Hamlet .
HAMLET .
Dank, baste moeder1
KONING .
Geertruide, drink niet .
KONINGI N .
I k wil bet, beer ; vergeef me, bid ik u .
KONING . (tar zijde.) 't Is de vergiftigde ; bet is to last.
HAMLET.
l k durf niet drinkers nog, mevrouw ; zoo
daadlijk .
KONI NGI N .
Laat mij u 't voorhoofd drogen .
LAERTES.
Mijn beer, nu is 't zijn beurt.
KONING .
lk dank bet niet .
LAERTES . (tar zijde .) 't Caat tegen mijn geweten
bijna in.
HAMLET.
Kom op, ten derde maal . Ce stoeit maar
wat ;
lk bid u, val eens op uw heftigst uit,
1 k vrees, gij beuzelt wat met mij, Laertes .
LAERTES . Meant gij dat, kom op . (Zj
tscher yen .
OsRICK . Niets, weerszijds niets.
HAMLET .
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LAERTES . Zit die?
(Laertes wondt Hamlet, dan, in de verwarring verwisselen ze de degens en wondt Hamlet Laertes .)
KONING .
Scheidt hen, zij zijn ontzind.
(De Koningin valt.)
HAMLET. Geenszins, ears nieuwe .
OSRICK .
Ho! zie de koningin .
HORATIO . Bloed wederzijds . - Hoe is 't met u, mijn
beer ?
OSRICK . Hoe is 't, Laertes?
LAERTES . Als 'n houtsnip in mijn eigen valstrik,Osrick .
Rechtvaardig word 'k gedood door eigen list .
HAMLET. Wat deem de koningin?
KONING.
Zwijmt van 't bloed zien .
KONINGIN . Neen, nears, de drank, de drank! - 0,
lieve Hamlet .
Dc drank, de drank! 1k bars vergiftigd .
HAMLET. 0, schurkerij! - Ho, last de deuren grendlen .
Verraad! Speur 't op!
(Laertes vaiL)
LAERTES . Hier schuilt bet, Hamlet. Hamlet, gij
moat sterven,
Geen medicijn tar wereld kan u helpers ;
Er
is in u gears
half uur
levee
; hand,
't Verraadlijk
werktuig
houdt
gijmeer
in uw
Niet afgcstompt, vergiftigd. 't Vuil bedrijf
Heeft zich gekeerd op mij . Kijk, bier hg ik
Om nooit meer op to staan ; vergif- uw moeder, -1k kan niet meer . De koning, de koning heeft schuld .
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HAMLET . De punt vergiftigd ook !
Dan, doe uw werk, venijn!
(Steekt den

Koning.)

Verraad, verraad !
KONING . 0, vrienden, help! 'k Ben enkel maar gewond.
HAMLET . Hier, schenner, moordenaar, verdoemde
Deen,
Drink op dien drank . -- is er uw parel in?
Volg mijn moeder .
(Koning sterft.)
LAERTES . Hij kreeg verdiend zijn loon,
Het is een giftdrank door hem zelf gemengd .
Vergeven wij elkander, eedle Hamlet ;
Mijn dood en die mijns vaders kome niet
Op u ; niet die van u op mij !
(SterfL)
HAMLET. De hemel spreke u vrij ! ik volg u na . -'k Ga dood, Horatio. -- Koningin, adieu! -Gij die verbleekt en beefs bij dit gebeuren,
Gehoor en zwijgers hier bij dit bedrijf,
Hadde ik slechts tijd, --r die gramme schout, de dood,
Maakt korte wetten, -- 0, 'k kon u zeggen, --Last maar zoo zijn. -- 'k Ga dood, Horatio,
J ij leeft ; verklaar mij en mijn zuivre zaak
Aan de onbevredigden .
HORATIO.
Geloof das nooit.
l k ben een oud Romein meer dan een Deen ;
Hier bleef war vocht nog in .
HAMLET .
Als je een man zijt,
Geef mij die kelk ; laat gaan, bij God, geef hier .
ALLEN .
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H orati o, ach, wet een gewonde naam,
Wat ongekende dingen last ik achter i
Zoo je mij ooit hebt in je hart gedragen,
Onttrek je aan het gelukkig-zijn een wijl
Verduur in lijdzaamheid dees wrange wergild,
Vertel mij n l even .
(Marscl, en schoten ver achter bet tooneel.)

Wat krijgsrumoer is dit ?
't I s jonge Fortinbras, die als verwinnaar
Uit Polen komt, met oorlogs-groet verwelkomt
't Engelsch gezantschap .
OSRICK .

0, ik sterf, Horatio ;
H et machti ge vergi f verheert mij n geest ;
)k zal het Engelsch nieuws niet meer vernemen,
Maar ik voorzeg u dat de keus zal vallen
Op Fortinbras. Mijn stervende stem geef 'k hem ;
Vertel hem dit, verklaar hem een en ander,
De gansche omstandigheid . -- De rest is stilte .
HAMLET .

(Sterft.)

Nu breekt een edel hart . -- Goe-nacht,
mijn prins.
En englenvluchten zingen u ter ruste : -1(at komt die from hi er doen ?
(2Warsch achter bet tooneel.)
(Fortinbras komt op met de Engelsche gezanten .)
FORTINBRAS . Wear is dat schouwspel ?
HORATIO .
tat kwaamt gij hier zien ?
1 s 't lets van wee of schrik zoo steak uw zoeken .
HORATIO .
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Die slachting schreeuwt : usla neer.cc
0 trotsche dood,
Wat feest is gaande in uw eeuwige kluis,
Dat gij zoovele prinsen in een slag
Zoo bloedig hebt geveld ?
EERSTE GEZANT.
't Gezicht is aaklig,
1 ij komen hier to feat met ons verslag,
De ooren die gehoor ons geven moesten,
Verstaan niet meet dat zijn bevel volbracht,
Dat Rosencrantz en Guildenstern zijn dood,
lie zal flu dank ons weten ?
HORATIO .
)diet die mond,
Al wear hij abet nog tot u to spreken,
Hij nimmer gaf den order tot burs dood .
Doch gij, zoo plots hier bij dit bloedig vraagstuk,
Gij uit den Poolschen krijg, en gij uit England,
Beveelt dat men dees dooden near hun rang
Ten praalbed legge, hoog, dat ieder 't zie .
En last mij spreken tot de onkundige wereld,
Hoe al dit is geschied : zoo zult gij hooren
Van slachting, bloed en onnatuurlijk doers,
Van blind gevonnis en toevallig richten,
Van moordaanslag in list en door geweld .
Hoe bij dit einde, ongeslaagde planners,
Hem die ze smeedde, troffen . Al dit ken ik
1 aarlijk verklaren .
FoRTINBRAS .
Laat ons het haastig hooren ;
Ontbied den ganschen hoogen add den .
Wat mij betreft, mijn kans omhels ik rouwend ;
'k Heb eenge rechten heugend in dit rijk,
Nu mij mijn voordeel roept, last ik die gelden .
FORTINBRAS .
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Cook daarvan heb ik reden to gewagen ;
En door zijn mond, wiens stem zal meerdren trekken ;
Doch dat dit alias dadelijk geschiede,
Terwijl hat yolk beroerd is, rugspraak, dwaling,
De geesten nog niet wart .
FORTINBRAS .
Laat vier kapteins
Hamlet tar static, al s een krij gsman, dragen
Want hij zou zeker, wear' hij opgestegen,
Zeer koninklijk geweest zijn . Laat muziek
En oorlogsceremonien Juid op spreken,
Dear, wear hij Jangs voorbij gaat .
Neemt op de Jijken . - Zulk een schouwspel is
Een slagveld passend, hier geeft 't crgernis .
G a, en beveel to schi eten .
(Af, dragend de liken, waarna een salvo wordt
afgeschoten .)
HORATIO .
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BIJVOEGSEL.
Bladzij , ode regal van onderen
En ik ban wee om 't hart .
riladzij 6, 1 zde regal van boven
l aar aangenomen worth, ontbreekt bier een regal ;
de vertaling zou moeten zijn :
Als sterren vuur'g van steam en bloed'ge
dauwen,
Ziekten in de zon ;
Bladzij 8, laatste regal van onderen
De frons der smart blijv' op zijn brauw
bewaren ;
Bladzij ii, 6' regal van boven
lets meer nog tan verwant, minder van 't soon .
of :
lets meer nog tan gelijk en minder eigen .
Bladzij 5, 11k regal van boven
de uitvaarts-pasteien .
Bladzij 24, 8ste regal van onderen
Eerste Druk
De Koning waakt van nacht en pakt zijn roes,
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Bij 't zwetsend zwelgen waggelt de fortuinling ;
En als hij slokt zijn gulpen Rijnschen wijn,
Brallen trumpet en keteltrom, verkondigend
Zijn triomfantelijk plengen .
Dc Koning waakt van nacht en pakt zijn roes,
De schettraar daast en danst bij het gelag .
Bladzij 25, 5

regel van boven :
Ecrste Druk :

Ze schelden dronkaards ons, met zwijnige titcls
BevuiJen ze 't totaa] van onze deugden ;
En, waarlijk, het klcineert, hoe hoog we
we ook streven,
Dat wat is pit en merreg van ons eigenlijk .
Bladzij

25, 13de

regel van boven ;

Eerste Druk :

Door 't uit zijn kracht gegroeid zijn van
een neiging,
Bladzij

26, 2de

regel van onderen :

als hetzelve is?
Lees :

Als het zclve is?
Bladzij

j, Ode

regel van onderen :

Al boekgezegden, iedren vorm of indruk
Die jeugd en waarneming er vroeger griften .
1 69

Bladzij 58,

13de

regal van boven

Kan ik een muizevalk onderscheiden van een
mosket .
Mosket : valkeniers-benaming voor een mannetjes-sperwer.
Bladzij

1,

1 ode

regal van boven

Als we eindlijk schoven of ons aardsch omwindsel .
Bladzij 91, 12 de regal van boven
Het oorspronkelijke is

Terwijl 't gras groeit, verhongert hat domme
paard .
De vertaling uit Tuinman's Spreekwoordenboek

Eer 't gras gewassen is, i s 't paard dood .
Bladzij 96,
Lees

85te

regal van onderen

Hij nam mijn vader grovelijk, vol van spijze ;
Bladzij

101, 8ste

regal van onderen

Lees

Als dolken gaan je woorden in mijn ooren ;
Bladzij

115, 1 ode

regal van onderen

Lees

1k dank u needrig, hear .
Bladzij

132, 11th

regal van onderen

En niets wat goad is blijft zich zelf gelijk,
Wijl goedheid kan tot overmaat aangroeien,
1 70

Bladzij 138, 6'

regel van boven :

biecht dan, en

.

het verzwegene is

Iaat je hangers .
Bladzij 139, Iaatste regel :
Lees :

Een die zelfs God zou bedriegen,
Bladzij

140, 1 ode

regel van onderen :

Daar is er nog een .
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