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Het fantoom is de hoeksteen van Hamlet; 

neem het weg en het stuk valt in elkaar. 

John Dover Wilson 

 

1. 

Met de figuur van Hamlet heeft Shakespeare, zoals bekend, een 

hardnekkige twijfelaar en een doorgewinterd scepticus neergezet. Na 

de nachtelijke confrontatie met zijn vaders ‘geest’ op de muren van 

Elsingör, vertrouwt hij niets of niemand meer: zijn oom, zijn moeder, 

zijn vrienden, het hele Deense hof en zelfs zijn eigen liefste niet. In 

het scepticisme waarin hij zich dompelt herkennen sommigen de 

invloed van Montaigne. De Engelse vertaling van de Essays dateert uit 

dezelfde tijd als die tragedie (de eerste jaren van de zeventiende eeuw) 

en de vertaler leefde van dezelfde mecenas als Shakespeare. Alleen 

spreekt uit Hamlets scepsis niet de gelouterde toon die we bij 

Montaigne terugvinden. Daarvoor slaat Hamlets twijfel te fataal op 

hemzelf terug. Zijn twijfel is veeleer die van een oververhitte 

cartesiaan die, anders dan Descartes zelf, tenslotte door zijn eigen 

methodische wantrouwen wordt weggespoeld. 

 Het is niet gek om in Hamlets scepsis de exponent te zien van de 

twijfel die rond 1600 in alle lagen van de cultuur aan het doordringen 

was. Misschien heeft Shakespeare zo op zijn manier gestalte gegeven 

aan de typische vroegmoderne mens die zich, bij de teloorgang van 

het oude middeleeuwse wereldbeeld, dreigde te verliezen in een 

algehele, meedogenloze twijfel en die – in tegenstelling tot wat 

Descartes een aantal decennia later wel zal lukken – nog geen nieuw 

punt van onwankelbare zekerheid had weten te vinden. Uiteraard gaat 

het in Hamlet niet om een theoretische, metafysische, maar veeleer om 

een morele, praktische twijfel. Het hele stuk lang zoekt ook Hamlet 

naar een punt dat aan zijn hyperbolische twijfel ontsnapt, om van 

daaruit eindelijk zijn daad te kunnen stellen. Alleen vindt hij dat punt 

niet in zijn zelfverzekerde cogito, maar paradoxaal genoeg in zijn 

dood. Pas wanneer een fataal gif hem heeft besmet, zo blijkt uit het 
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laatste toneel, vindt hij eindelijk de vrijheid om zijn vader te wreken 

en zijn oom te doden. 

 Het is vast overdreven de complexiteit van Shakespeares 

Hamletfiguur uitsluitend te duiden als een embleem van de 

moderniteit waarin de westerse mens bij de wending van de 

zeventiende eeuw terechtkwam. Toch is het niet oninteressant dit 

denkspoor, al was het maar bij wijze van experiment, even een kans te 

geven. Het werpt een licht op wat men, na een hiaat van meer dan 

duizend jaar christelijke cultuur, de hergeboorte van de tragedie zou 

kunnen noemen en waarvan Shakespeare één van de meest 

toonaangevende exponenten is. Zeker Hamlet laat zich in dit 

perspectief lezen als een eerste uitgesproken moderne tragedie. De 

vergelijking met een uitdrukkelijk premoderne tragedie als Oedipus 

Koning, doen de contouren van dit nieuw tragisch bewustzijn extra uit 

de verf komen. Bovendien wordt zo ook duidelijk met welke directe 

christelijke erfenis Hamlets twijfel nog af te rekenen heeft en krijgen 

we een algemeen inzicht in wat een tragedie – of, ruimer, een tragisch 

bewustzijn – kan betekenen in een postchristelijke cultuur.  

 

2. 

Hoewel Hamlet van meet af aan ondubbelzinnig weet wat hem te doen 

staat, is hij het hele stuk lang inderdaad één en al aarzeling en twijfel. 

Als hij dan ten langen leste toch tot zijn ‘daad’ komt, is het stuk 

afgelopen en valt het doek. Zijn geveinsde waanzin, het lange 

onderzoek naar de ware toedracht achter zijn vaders dood, zijn 

ellenlange overpeinzingen, de reis naar Engeland waarmee hij 

verdacht makkelijk instemt, zijn gemeende en gespeelde gevecht met 

Laërtes: het zijn altijd ook uitvluchten om de taak die zijn dode vader 

hem heeft opgedragen, op de lange baan te schuiven. Toch is Hamlet 

van nature geen twijfelaar. Wanneer hij achter een gordijn in zijn 

moeders slaapkamer een bespieder merkt, steekt hij hem prompt neer 

en wanneer hij ontdekt dat Rozenkrantz en Guildenstern tegen hem 

complotteren, jaagt hij hen zonder verpinken de dood in. Als het moet, 

schrikt Hamlet er dus niet voor terug een ‘man van de daad’ te zijn. 

Als hij dat in verband met de taak die zijn dode vader hem oplegt niet 

is, komt dat blijkbaar omdat hij zich specifiek in dit geval onzeker 

voelt en twijfelt. Ook wanneer hij eenmaal met zekerheid weet wie 

verantwoordelijk is voor zijn vaders dood, blijft hij aarzelen. Kortom, 
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alleen de taak waarmee de geest van zijn dode vader hem belast, 

maakt van hem een vleesgeworden twijfel. 

 Diezelfde geest ligt bovendien ook aan de basis van het hele drama. 

Hamlet mag dan al van meet af aan nattigheid hebben gevoeld bij het 

overhaaste hertrouwen van zijn moeder, toch ligt niet daarin de 

ultieme reden waarom hij tot zijn wraakactie zal besluiten. Dat doet 

hij pas omdat de geest hem daartoe heeft aangemaand. De motor 

achter de hele tragedie is niet zozeer Hamlets eigen verontwaardiging 

als wel het ‘orakel’ dat een ‘geest’ vanuit een of ander Jenseits naar 

hem toe slingert. Net als bij een antieke tragedie is het niet hijzelf 

maar een ‘vreemde’ stem die zijn hele bestaan een fatale wending 

geeft. Alleen is die stem bij Hamlet niet die van een god maar van een 

geest en dat maakt een heel verschil. 

 Dat springt al meteen in het oog als men Hamlets tragedie tegen het 

licht van die van Oedipus houdt. De god die zich tot die laatst richt 

doet dat op een apodictische, dwingende manier. Zeggen dat hij 

Oedipus verplicht dit of dat te doen, is zelfs nog te zwak uitgedrukt. 

Zo’n god zegt Oedipus wat hij zal doen, wat die Griekse held verder 

ook uitricht. ‘Gij zult’, zegt Apollo bij monde van zijn razende Pythia, 

en de sterveling zal doen zoals hem gezegd is. Tegen beter weten in 

voltrekt Oedipus naadloos het fatale verdict. Juist door het te ontlopen, 

vermoordt hij zijn vader en schendt hij de schoot van zijn moeder. 

Wanneer een antieke god spreekt, doe je wat hij zegt, wat je ook doet. 

De wet van zo’n god faalt niet en kent geen tekort. De sterveling 

daartegen voor wie die wet bedoeld is, beseft daarentegen maar al te 

goed hoe hij zelf één brok falend tekort is. 

 

3. 

Tot Hamlet spreekt geen god, maar een geest, een fantoom, een spook, 

en dit is niet hetzelfde. Op de muren van Helsingör weerklinkt geen 

onwrikbaar verdict, maar wordt hem een vraag toegefluisterd. Een 

schimmig iemand prevelt er een smeekbede en kermt er met 

krachteloze stem om hulp. Oedipus hoorde nog hoe de godheid een 

wet over hem uitschreeuwde die hem voorgoed schuldig maakte. 

Hamlet daarentegen hoort niet de stem van een wetgever die hem 

verpletterend op zijn schuld wijst, maar die van een lotgenoot die zelf 

door schuld en tekort is gebrandmerkt. Niet een krachtige vader die 

zijn zoon tot steun is, maar een zieltogende vader die zoonlief angstig 
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vraagt nu ook eens hem heel even bij te springen.  Ik ben “in de volle 

bloei van mijn zonden” uit het leven weggerukt, zo klaagt de 

schimmige vadergeest, vermoord door mijn bloedeigen broer, jouw 

oom. Leven, troon en vrouw werden mij ontnomen toen die laffe hond 

mij in mijn slaap dat gif ingoot. Maak alsjeblief dat onrecht ongedaan. 

“Als er nog natuur door je aderen stroomt, duld dit niet”, doe iets, om 

het even wat, maar doe iets. Nee, raak niet aan mijn vrouw, jouw 

moeder, hoe loops die teef ook is. “Laat díe wraak maar aan de 

hemel.” Maak evenmin jezelf schuldig: “besmeur je hart niet”. Maar 

doe iets, “hoe je ook die daad ten uitvoer brengt”: 
 

Thus was I, sleeping, by a brother’s hand, 

Of life, of crown, of queen, at once dispatch’d; 

Cut off even in the blossoms of my sin, 

Unhousel’d, disappointed, unanel’d, 

No reck’ning made, but sent to my account 

With all my imperfections on my head: 

O horrible! O, horrible! most horrible! 

If thou hast nature in thee, bear it not; 

Let not the royal bed of Denmark be 

A couch for luxury and damned incest. 

But, howsomever thou pursuest this act, 

Taint not thy mind, nor let thy soul contrive 

Against thy mother aught; leave her to heaven, 

And to those thorns that in her bosom lodge, 

To prick and sting her. […] 

Adieu, adieu! Hamlet, remember me. (I.5) 

 

Hamlet wordt door die woorden van de geest niet voorspeld wat hij 

tegen beter weten in zal doen (zoals bij Oedipus het geval was). Hem 

wordt gevraagd of hij iets wil doen. Zijn verongelijkte vader komt met 

alle overtuigingskracht die hem nog rest bij zoonlief ‘lobbyen’ of hij 

het niet in overweging wil nemen hem te wreken. Uiteraard is die 

vraag legitiem, zeker in het licht van het onrecht dat die vader is 

aangedaan. Maar die vraag verraadt haar eigenzinnige aard als men 

rekening houdt met de manier waarop ze meteen wordt gespecificeerd. 

De geest vraagt Hamlet ondubbelzinnig om één van de twee 

medeplichtigen te ontzien. Zijn wraak moet zijn oom treffen, maar 

mag aan zijn moeder niet raken, al is die naar zijn zeggen even 

schuldig. In haar geval moet elke wraak “aan de hemel” worden 

overgelaten, zo drukt de geest Hamlet op het hart. 

 Die ‘Spaltung’ in de vraag van de geest wijst minstens op één ding: 

de opdracht die Hamlet moet vervullen is niet door de hemel ‘gedekt’. 

De hemel staat niet garant voor de wraak waar de geest nochtans 
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rechtvaardig om smeekt. Natuurlijk is het onrecht wat hem is 

overkomen, natuurlijk is het tegen alle wetten dat een broer zijn broer 

vermoordt om er met zijn vrouw en zijn kroon aan de haal te gaan. 

Maar kennelijk komt de hemel niet langer tussen om voor het herstel 

van dit onrecht garant te staan. Shakespeares tragedie suggereert dat 

de arme geest zich daarvoor alleen nog tot de stervelingen, in casu zijn 

zoon kan wenden.  

In de christelijke middeleeuwen zou zo’n wraak integraal door een 

waarborg vanuit de hemel zijn ondersteund. Een verongelijkt mens 

zou niet zijn medemens, maar God hebben gesmeekt om het hem 

aangedane onrecht recht te zetten. Omwille van zijn grenzeloze 

almacht werd enkel God in staat geacht onrecht in recht te doen keren. 

En wilde die God de mens in zijn rechtsherstel betrekken, dan zou hij 

hem dat niet hebben gevraagd, maar hem daartoe hebben verplicht. 

Alleen zou die plicht hem niet als een fataal noodlot hebben geslagen 

zoals bij een Griekse tragedie het geval was. In de middeleeuws 

christelijke visie zou God de mens voor het vervullen van die plicht 

met niets minder dan de glorie van een hemelse zaligheid hebben 

beloond. 

 Als de geest Hamlet vraagt hem te wreken, spreekt hij niet vanuit 

een hemel door wie hij zich in zijn belangen verdedigd voelt en die er 

garant voor staat dat de flagrante schending van zijn rechten ongedaan 

zal worden gemaakt. Integendeel, als hij zich tot Hamlet moet richten, 

is dit juist omdat er geen hemel meer is die voor hem opkomt. Hij is 

niet langer de geest van een christelijke vader die zich in die functie 

gedragen weet door de waarborg van een goddelijk Vaderschap. Het 

gaat hier al om de geest van iemand die stamt uit een tijd na ‘de dood 

van God’, een tijd waarin men is gaan beseffen dat een menselijke 

rechtsorde niet gedragen is door een oneindige (want) goddelijke 

goedheid die er op de een of andere manier altijd in slaagt de zaken 

ten goede te keren. Sprekend vanuit een ruimte voorbij de dood, weet 

de geest zich juist niet langer door zo’n oneindige goedheid gesteund. 

Alleen al zijn schamele verschijning geeft aan dat voorbij dood en 

eindigheid enkel onrecht en tekort heersen en niet de goedheid of de 

volmaaktheid die het christelijk wereldbeeld daar postuleerde. De 

schimmen die daar onder dit onrecht lijden, kunnen ze niet langer 

beroep doen op de almacht van een God. Ze kunnen zich enkel nog tot 
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stervelingen wenden en zich troosten met de hoop dat die misschien 

zo goed willen zijn iets aan hun toestand te verhelpen.  

 

4. 

Dat Hamlet de opdracht die hem het hele drama lang kwelt en die van 

hem een twijfelzieke scepticus maakt, uitgerekend van een 

spookachtige geest krijgt, is dus bepaald geen onverschillig detail. Na 

zijn dood is zijn vader niet opgegaan in een eeuwige, hemelse orde, 

waar het hem aangedane onrecht werd hersteld. Diegene die daarvoor 

kon instaan, heeft het kennelijk laten afweten. Die God is nu dood. 

Hamlet – en met hem de moderne mens in het algemeen – moet nu 

zelf voor die garantie instaan. Voortaan is hij het aan wie de 

onmogelijke opdracht wordt gevraagd om desnoods post mortem een 

dodelijk onrecht goed te maken. 

 Het is evenmin een onbetekenend detail dat Hamlet dit moet doen 

door een moord te plegen. Hij moet iemands aangetaste rechten 

herstellen door de diegene die ze heeft geschonden, uit de weg te 

ruimen. Zolang er nog een solide rechtsbasis was, gaf dit weinig 

problemen. Dan zou Hamlet alleen de toevallige uitvoerder zijn 

geweest van een wraak die rechtstreeks de intentie van een eeuwig 

vastliggende orde waarmaakte. Hij zou in zekere zin een goede moord 

hebben gepleegd. Maar dat juist een geest, een spook hem daarom 

vraagt, bewijst dat zo’n goede moord – en een in zichzelf rustende 

orde die hem zou legitimeren – een fictie is. Recht en wet hebben geen 

legitieme basis buiten de macht waarmee ze zichzelf soeverein in het 

leven roemen. Wat zoveel wil zeggen als dat ze enkel in een 

onrechtvaardige, wetteloze misdaad rusten. En waar de geest van zijn 

overleden vader Hamlet om vraagt, is om zo’n misdaad. Het herstel 

van het onrecht komt nu volledig op Hamlets schouders terecht en om 

die taak tot een goed einde te brengen, mag hij er niet voor 

terugschrikken zelf een onrecht te begaan en soeverein een moord te 

plegen. De middeleeuwer kon nog zeggen dat die moord in dienst 

stond van een goddelijke rechtsorde. Die metafysische luxe is Hamlet 

ontzegd. Hij heeft geen andere keuze dan inderdaad soeverein te 

handelen, los van enige in zichzelf grondende zekerheid. Tegen 

onrecht kan hij alleen onrecht stellen. Het kwalijke van een moord kan 

alleen door een moord worden hersteld, en wel door een soevereine, 
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met geen rechtsorde te legitimeren moord. Je zou voor minder aan 

alles beginnen twijfelen en onder je eigen scepsis bedolven geraken.  

 Was Hamlet maar een god van het soort dat aan Oedipus de wet 

kwam spellen, dan was dat alles voor hem maar een koud kunstje. 

Ook de antieke goden staan weliswaar in voor wet en recht, maar ze 

onttrekken zich daar tegelijk aan. Zij zijn de auteurs van de wet, maar 

houden er zich tegelijk op een ‘misdadige’ manier altijd buiten. Zij 

paraderen niet op de publieke plaatsen waar ze hun wet doen gelden, 

maar schuilen veeleer als maffiabazen in de dubieuze kelders van de 

wet, in haar “mystieke”, misdadige grond, zoals Pascal het noemde 

(niet toevallig in diezelfde zeventiende eeuw). Ze huizen in het geweld 

waarop elke orde ongemerkt drijft. De kracht waarmee de goden hun 

wetten opleggen is geen andere dan de kracht waarmee zij die zelf met 

de voeten treden. De macht van hun wet is recht evenredig met het 

geweld waarmee ze haar verkrachten. 

Die ondraaglijke waarheid kreeg Oedipus in Delfi uit de mond van 

de Pythia te horen. Wanneer hij jaren later eindelijk beseft wat hij toen 

hoorde, ziet hij maar één uitweg: niet meer moeten kijken, blind 

worden, niet langer hoeven te zien dat hij ook met open ogen niet eens 

die waarheid zag. De wet is goed, zij belooft het goede en zal het 

stellig realiseren: wie zou ooit iets anders kunnen geloven. Maar de 

waarheid is dat de wet van een god komt en dat haar machtige 

autoriteit daarom in de kracht van misdaad, incest en moord rust. 

 

5. 

De boodschap die Hamlet op dat nachtelijke uur in Helsingör te horen 

kreeg, is zo mogelijk nog wreder. Aan een schamele sterveling wordt 

daar gevraagd om zelf uit vrije wil en in volle bewustzijn voor god te 

spelen en een misdaad te beramen die krachtig genoeg is om de 

geschonden orde in haar oude macht te herstellen. Hem wordt 

gesmeekt om vrijwillig en in volle besef die incestueus dodelijke daad 

te stellen die wet en orde opnieuw haar macht kan geven. Hij moet die 

daad stellen in de wetenschap dat niets hem daartoe het recht geeft en 

dat niets hem garandeert dat die misdaad de wereld inderdaad ten 

goede komt, zoals een christelijke wereldbeeld nog kon geloven. 

Oedipus had nog het voordeel dat hij op het moment van zijn misdaad 

niet wist wat hij aan het doen was. Hij had nog de luxe te kunnen 

blijven geloven dat recht en wet op zich goed en heilig waren en dat, 
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als hij hen maar trouw bleef, zijn wrede orakel alsnog te omzeilen 

was. Het tragische aan de moderne mens die Hamlet is, bestaat erin 

dat hij zijn heilloze noodlot bij voorbaat kent en het niettemin in volle 

bewustzijn moet voltrekken. Hij heeft van zijn schimmige vader 

vernomen dat wet en recht uit zichzelf veel te zwak zijn om zich 

autonoom te kunnen handhaven. Hij weet dat ze hun kracht noch uit 

zichzelf, noch uit een antieke god, noch uit een christelijke God halen, 

maar dat ze uitsluitend rusten in de macht van de mens. Alleen moet 

die mens, om die wet in te stellen, diezelfde wet eerst overtreden. Hij 

kan de wet maar instellen met de kracht waarmee hij die wet eerst 

verkracht. Als Hamlet het hele stuk twijfelt, is dat niet uit 

onwetendheid, maar omdat hij één ding maar al te goed weet: hij moet 

iets doen dat onmiddellijk stuk maakt wat hij realiseert. Hij moet de 

rechtsorde herstellen door volmondig en actief te affirmeren dat ze op 

misdaad is gebaseerd. In de smeekbede van zijn vaders geest hoort hij 

hoe recht en wet die misdaad om hulp smeken en Hamlet daarom 

vragen zich vrijwillig voor die criminele taak op te offeren. Wie op 

zo’n smeekbede ingaat, kan dit onmogelijk overleven. Hamlet is niet 

voor niets een tragedie. Dat de held zijn tragedie bij voorbaat kent en 

ze toch moet voltrekken, maakt dit stuk tot een moderne tragedie. 

Als Hamlet dus twijfelt, is dat niet omdat de scepticus in hem van 

zo weinig zeker is. Hij twijfelt omdat hij teveel weet. Hij weet te goed 

dat zijn verlangen om het onrecht te herstellen nergens nog een solide 

ankerpunt vindt. Nergens vinden wet en recht nog grond, tenzij in de 

wetteloze daad waarmee de mens ze soeverein in het leven roept. Het 

tragische van de moderne mens is dat hij dit weet en dat hij zich 

desondanks niet van de taak kan ontslaan inderdaad voor wet en orde 

in te staan. 

 

6. 

Aan het eind van het stuk grijpt Fortinbras, net terug van een oorlog, 

meteen de macht. Hij is in zekere zin Hamlets keerzijde. Zijn optreden 

verraadt hoe, na Hamlets ‘daad’ (de moord op Claudius), niets is 

veranderd. Nog steeds put het recht even misdadig als vroeger uit het 

geweld dat het zegt te bestrijden. Hamlets ‘daad’ heeft het recht niet 

hersteld. De usurpatie van de jonge Fortinbras zet met een blinde 

logica die van de oude Claudius voort. Alleen heeft Hamlets optreden, 

inclusief diens falen, iets laten zien van die onmogelijke opdracht 
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waarvoor de moderne mens zich gesteld weet, nu hij voortaan zelf 

garant moet staan voor wet en orde. Even is het basale geweld 

opgelicht dat daar zo tragisch in het spel is. Het hele cartesiaanse 

systeem dat enkele decennia later het daglicht ziet, is een mythe om 

dat basale geweld te verdonkeremanen. Dat het geweld en de twijfel 

een grond in zichzelf zouden hebben, dat ze zichzelf tot ‘drager’ en 

‘subject’ zouden zijn, is een manier om ons blind te houden voor het 

dodelijk geweld dat ons in laatste instantie draagt. Het is vanuit dit 

dodelijk gewelddadig platform dat Hamlet zijn daad stelt. 

 Om ons dat geweld voor ogen te houden, kunnen wij geen goden 

meer doen spreken. Wij, modernen kunnen alleen nog spoken doen 

spreken: zwakke schimmen die om hulp janken. Wat ze willen is dat 

wij realiseren waarin zij zijn mislukt: een god te zijn. Als ook wij 

onvermijdelijk in die opdracht moeten falen, blijft ons geen godheid 

meer over bij wie wij nog kunnen aankloppen. Ons resten inderdaad 

alleen nog spoken. Omdat dat toch maar schimmen zijn, laten zij ons 

bovendien toe om ook het geweld waarnaar zij verwijzen, als een loze 

hersenschim weg te redeneren. Op die manier danst dat geweld 

onophoudelijk tussen die spoken en onszelf heen en weer. Telkens 

opnieuw kunnen we doen alsof spoken niet bestaan. Hoe zou dan dat 

geweld bestaan? 

De Bacchanten van Euripides dansten voor de goden. Wat dat moet 

hebben betekend, kunnen wij ons niet meer voorstellen. Wij dansen 

alleen nog voor spoken. Vraag is of wij weten wat dit betekent. 
 


