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Shakespeare & ik 





Shakespeare’s Globe



Opzet presentatie

• Stratford-upon-Avon, 1596

• [pauze] 

• Hamlet & Hamnet

• Shakespeare en de Gothic Novel

• Verder lezen



Stratford-
Upon-
Avon, 
1596



Locatie 
Stratford-upon-
Avon

• Marktstad 1196

• Handel & ambacht

• Dichtbij de Cotswolds: wol & leer

• Guild of the Holy Cross tot 1547

• → Town Council: stadsbestuur

• 170 km van Londen

• River Avon & Romeinse weg
Fosse Way



Shakespeare’s Birthplace





Dickens vs PT 
Barnum

• “I soon despatched a 
trusty agent to Stratford-
on-Avon armed with cash 
and full powers to buy 
the Shakespeare house, if 
possible, and have it 
carefully taken down, 
packed in boxes and 
shipped to New York. He 
was cautioned not to 
mention my name, and 
to give no hint that the 
building was ever to 
leave England”



Hamnet & Hamlet 

• Weinig aandacht voor
Hamnet in biografiën.

• ‘Lost years’ 1585-1592

• Première Hamlet: 
1600/1601

• 13e eeuws Deens verhaal
Hamlet & Franse
vertaling 1570 & verloren
stuk Hamlet rond 1600

•



Twelfth Night 
(1599) & King 
John (1596)

Grief fills the room up of my absent 
child,

Lies in his bed, walks up and down 
with me,

Puts on his pretty looks, repeats his 
words,

Remembers me of all his gracious 
parts,

Stuffs out his vacant garments with 
his form …

O Lord, my boy, my Arthur, my fair 
son,

My Life, my joy, my food, my all the 
world …

(4.2. 93–104)



Elsinore – Kronborg || De geest op de kantelen



Ophelia || Hamlet en de geest  



De waanzin van Hamlet & ‘play within a play’



Polonius || dood van Ophelia



Duel Laertes en Hamlet || Eindscene



Shakespeare’s toevoegingen:

• Play within play

• De geest

• Hamlet’s twijfel



De geest & religieuze 
onrust

• Vagevuur: “Doomed for a certain term to walk the night 
/ And for the day confined to fast in fires, / Till the foul 
crimes done in days of nature / Are burnt and purged 
away” (1.5.11-14).

• Twijfel over het vermoorden van Claudius als hij bidt

• Hamnet: “De priester kwam ’s nachts, want het was 
geheim, en het was een priester die Agnes nog nooit 
had gezien. Hij had lange rokken en een brandend 
schaaltje die hij boven de kist liet zwaaien terwijl hij 
vreemde, zangerige woorden prevelde.”(67)



Hamlet’s twijfel

To be, or not to be, that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them. To die—to sleep,
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to: 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;
To sleep, perchance to dream—ay, there's the rub:
For in that sleep of death what dreams may come,



“De Hamlet op  het podium bestaat uit twee 
mensen, de jongeling, die leeft, en de  vader,  die 
dood is. Hij  is zowel levend  als  dood. Haar  man 
heeft hem weer  tot leven gewekt,  op de enige 
manier waarop hij dat kan.  Uit  de  woorden die de 
geestverschijning spreekt, begrijpt ze dat haar man 
door ze  te schrijven, door de rol te spelen  van de 
geest, van plaats is gewisseld met zijn  zoon. Hij 
heeft de dood van  zijn zoon tot zijn  eigen  dood  
gemaakt; hij  heeft zichzelf in  de  klauwen  van de  
dood geplaatst  en de jongen in zijn plaats tot leven 
gewekt”. (394)



Theater als vrijplaats van de verbeelding

"There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy."

- Hamlet, Act I, Scene V.



Shakespeare & the gothic novel 



Kenmerken van de Gothic Novel

• Setting: pseudo-middeleeuws, vaak in een kasteel

• Een centraal mysterie

• Aanwezigheid van het bovennatuurlijke

• Grote rol voor angst en de dood

• ‘Emotional phallacy’: natuur reflecteert emotie

• Nachtmerries / dromen met voorteken

• Een duidelijke verpersoonlijking van het kwaad

• Vrouwelijk hoofdpersonage – want vrouwelijk publiek



Elementen van de gothic novel in Hamnet

• “Het nieuwe huis is vol geluiden. Het is  er nooit stil. ’s Nachts loopt 
Agnes door de gangen, de  kamers, over  de  trappen, met  blote  
voeten, en dan luistert ze.” (353)

• Judith die de geest van Hamnet af en toe ziet (363)

• Macabere passages, bijvoorbeeld 383-384



Verder lezen?



Verder
lezen?
Hogarth 
Shakespeare 
Project



Zijn er vragen? 


