


‘Hamlet ontroert, steekt en schuurt’
DE VOLKSKRANT 
*****

‘Genadeloze, scherpe Hamlet’ 
DE STANDAARD 
****

‘Een meesterlijk geslepen diamant’ 
KNACK
****

‘Wonderschoon, vol prachtige taalvondsten’ 
DE TELEGRAAF
*****

‘Sensationele voorstelling, elke zin een 
taalkunstwerk’ 
THEATERKRANT
****

‘De aangrijpendste Hamlet in tijden, 
verbijsterend helder’
VRIJ NEDERLAND

‘Meestelijke bewerking, sublieme Hamlet’
DE MORGEN
*****

QUOTES
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DE VOLKSKRANT



DE STANDAARD



Als Claudius bij het begin van het derde bedrijf 
de moord op zijn broer in gedachten voor 
zichzelf verantwoordt, luistert Hamlet mee. Het 
versterkt zijn wil om zijn oom te vermoorden. 
Over zijn schouder kijkt Yorick toe. Het 
beroemdste stuk aller tijden is een toneelspel 
in een toneelspel in een toneelspel. Het is zo 
gecompliceerd dat het ongeloofwaardig is. De 
clausen zijn echter zo sterk dat de toeschouwer 
in de val trapt en het geheel als een waar 
gebeurd verhaal ervaart en gelooft wat 
ongeloofwaardig is.
 

STERKE SPELERSPLOEG
 
Het meesleuren van de toeschouwer vanuit de 
onwaarschijnlijkheid naar het waarschijnlijke 
kan maar ten volle slagen door een ijzersterke 
toneeltekst – en is dat ook, zoals reeds 
vermeld – maar daarenboven door een sterke 
spelersploeg. Dat is het ook. Abke Haring 
is Hamlet, Johan Van Assche is Claudius, 
Chris Nietvelt is Gertrude, en dat geldt voor 
alle andere spelers. Ja, Chris Nietvelt moet 
in het echte leven een valse moeder zijn, 
zoals Johan Van Assche als mens werkelijk 
een vuile intrigant is en Abke Haring een 
sterk vervuilde verbeelding heeft. Het enige 
personage dat in deze versie van Hamlet niet 
ten volle in de transformatie slaagt is Gaite 
Jansen als Ophelia. Zij mist alle vormen van 
vrouwelijke geheimenis, kortom alles wat een 
man het hoofd op hol kan brengen. Dat haar 
broer Laërtes verliefd op haar is, is dan ook 
onacceptabel.
 

FOCUS KNACK

Een meesterlijk geslepen 
diamant
Als het zaallicht dooft en het voordoek in het 
donker ten hemel is gestegen, ontwaakt het 
podiumlicht. Zwak licht met centraal opgesteld 
Abke Haring. Ze kijkt de zaal in en zegt ‘Wie bent 
u?’ Het lijkt een vraag aan het publiek maar is 
het niet. Zij is androgyn en kroonprins Hamlet, 
en stelt de vraag aan zichzelf, zo blijkt uit de 
monoloog die erop volgt. Achter hem staat Yorick, 
de vermoorde nar van de koning, Hamlets vader. 
Heel de voorstelling dwaalt hij over het toneel. 
Ook hij wordt door een vrouw gespeeld, Katelijne 
Damen. Zij is niet een actrice maar een geest die, 
naar mag verondersteld worden door het concept 
van Tom Lanoye/Guy Cassiers, niemand minder 
is dan de auteur, William Shakespeare in deze 
Hamlet vs Hamlet.

( * * * * )
 
Claudius heeft de koning vermoord, met 
medeweten van zijn schoonzuster Gertrude 
waarmee hij al geruime tijd een verhouding 
had. Kort na de moord trouwen zij. Neef en 
zoon Hamlet heeft een sterk vermoeden hoe een 
en ander in zijn werk is gegaan. Hij wil wraak 
nemen en kient een plan uit. Het uitkienen is 
het hele toneelstuk, want gaandeweg beseft hij 
dat zelfs hij er het slachtoffer van zal zijn. Maar 
dat staat de uitvoering niet in de weg. Want 
door het plot te bedenken is ook hij een schurk 
en moet dus gestraft worden.
 

SPEL IN SPEL IN SPEL

Het lijkt een vreemde redenering maar is 
het allerminst. Hamlet is een stuk waarin 
gedachten en daden elkaar voortdurend in de 
weg lopen. Wat is waar en hoe waar is wie? Hoe 
kan iemand, als geest, aan Hamlet uitleggen 
hoe de moord, het gieten van vergif in een oor, 
is gebeurd, terwijl hij sliep? Tweede voorbeeld. 



Los daarvan, Hamlet versus Hamlet van 
Tom Lanoye en Guy Cassiers verdient volle 
zalen door zijn verfijnde enscenering in een 
fascinerende kadrering. Een meesterlijk 
geslepen diamant.

Guido Lauwaert
20/03/2014

GEEN KERSTVERSIERING IN DE 
PAASTIJD

Regisseur Guy Cassiers heeft zijn eeuwige 
videomuren eindelijk overboord gezet. Er zijn 
enkele korte projecties maar verantwoord. 
Ze focussen op personages en zijn geen 
kerstversiering in de paastijd. Bovendien 
heeft hij heel veel aandacht geschonken aan 
het sturen van de acteurs als individu en in 
groepsverband. Bewust heeft hij het spel clean 
gehouden, op het koude af, wat de spanning 
maar ten goede komt. Het stuk heeft geen 
kompas, geen roer, geen sextant. Toch weet 
hij het schip op koers te houden in een zee 
vol draaikolken. De familieruzie zoals onder 
de lijnen door Lanoye aangegeven, vertaalt 
Cassiers op subtiele maar scherpe wijze naar 
de Derde Wereldoorlog met zijn historische 
plaatsen en economische belangen zoals die nu 
bestaat. In de nuchterheid van de voorstelling 
zit een felle warmte. Het is een nieuw gegeven 
in het regiepalet van Guy Cassiers. Fabuleus 
is ook een poppenspel, uitgevoerd door Marc 
Van Eeghem en Kevin Janssens, die zowel 
Rozenkrantz en Guildenstern spelen, als de 
doodgravers. Detaillering zou misplaatst zijn. 
De toeschouwer heeft recht op verrassing en 
verbazing.
 

PRIMUS INTER PARES

Weer eens heeft Lanoye aangetoond dat hij de 
beste hedendaagse toneelauteur is. Hij weet een 
archaïsche taal een hedendaags elan mee te 
geven. Zij bolt in de mond van de acteurs en rolt 
in de oorschelpen van de toeschouwers.  
Zeer geslaagd is het decor en het gebruik ervan. 
Centraal net boven een vloer van glazen tegels 
een toren van panelen die schuiven, wijken, 
dalen en klimmen, zodat zij nu eens gangen en 
dan weer kamers vormen. Doorzichtige zodat 
bij het afluisteren van een gesprek niet enkel 
gezien wordt wie het doet, maar tevens hoe de 
stiekemerd reageert op wat hij/zij hoort. Een 
pluim verdient de kostumering, al is er wel een 
misser van formaat. Als Ophelia door Hamlet 
uitgescholden wordt, heeft de geslachtloze 
een T-shirt aan zodat, al zijn ze bescheiden, de 
borsten van Abke Haring te zien zijn. Daar gaat 
het androgyne zoals expliciet gewild door Tom 
Lanoye.
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DE TELEGRAAF



rommel. ‘Er is iets aan het rotten in dit land,’ 
zoals Hamlet zegt. Daarboven een bewegende 
installatie van doorschijnende rechthoeken 
die van kleur veranderen en ingenieuze 
beeldprojecties laten zien van een wereld vol 
schimmen, gedachtenspinsels en smeulende 
emoties.

Ondanks het abstracte decor dat met de 
grauwzwart geklede figuren een bewegend 
kunstwerk vormt en de eindeloze monologen 
die overvloeien van betekenisvolle poëzie 
weten de acteurs hun spel toch intiem, naturel 
en dicht bij zichzelf te houden. Chris Nietvelt 
legt een breekbare hand op Hamlets schouder, 
ademt haast hoorbaar in en uit en is ondanks 
haar rijzige, vorstelijke gestalte vooral een 
ontredderde moeder. Gaite Jansen speelt 
Ophelia als een onhandig pubermeisje, een 
schoonheid als een lentebries die zich door 
haar broer en vader stevig laat betasten en 
ontroostbaar is als Hamlet haar mishandelt. 
Maar ook zo eigentijds dat ze past in een groepje 
jongeren dat in een café zit te whatsappen. 
Johan Van Assche, koning Claudius, spreekt 
zijn intelligente analyses van de politieke 
situatie en intermenselijke verhoudingen aan 
het hof soms haast casual uit, alsof hij vertelt 
dat hij een ommetje gaat maken en dan gelijk 
even de vuilniszakken buitenzet. Om even later 
als een blad aan de boom te veranderen en 
imposant, schrikbarend, onwrikbaar zijn macht 
te bevestigen.

Abke Haring verzet bergen als Hamlet, die 
vooral na de pauze een groeiende stoet doden 
aan zich voorbij ziet trekken. In een vlaag 
van verstandsverbijstering heeft hij Ophelia’s 
vader neergestoken en daarna gaat het 
bergafwaarts. Hij slaat om zich heen, strijdt 
voor rechtvaardigheid en om het hoofd boven 
water te houden zwaait hij wild met zijn mes. 

THEATERKRANT

Hamlet oog in oog met 
zichzelf
Aan het begin van de voorstelling staat Hamlet, 
gespeeld door actrice Abke Haring, vooraan het 
speelvlak en spreekt zacht, haast binnensmonds, 
over zijn dode vader die als geest aan hem is 
verschenen. ‘Verklaar u nader, vader – vlug! 
– zodat ik naar de dader snellen kan om u te 
wreken.’ Achter hem de geest van de nar die de 
handen om hem heenslaat en hem troost maar 
ook verstrikt.

In de bewerking van schrijver Tom Lanoye en 
regisseur Guy Cassiers is Hamlet een tiener, 
een tenger joch in een stoer zwart prinsenpak. 
Volwassen genoeg om het geraffineerde 
machtsmisbruik aan het hof te doorzien maar 
nog te kwetsbaar om zich teweer te stellen 
tegen de volwassenen om hem heen. Een 
jongen die verstrikt raakt in het drama van 
zijn vader, moeder en stiefvader en zijn eigen 
identiteitscrisis. Tegen de achtergrond van 
oplaaiende politieke verwikkelingen komt hij 
vooral oog in oog met zichzelf te staan: Hamlet 
versus Hamlet.

Zijn moeder trouwde de moordenaar van 
zijn vader en dat weet hij. Hij draagt de last 
van deze misdaad op zijn jonge schouders 
en het vervreemdt hem van het nieuwe 
koningskoppel, dat het volk zo semi-begaan 
en consciëntieus toespreekt. Chris Nietvelt, in 
de rol van Gertrude, weet de schijn moeilijker 
op te houden dan Claudius die zijn volzinnen 
geroutineerd over het voetlicht krijgt. Zij 
frommelt aan haar spiekbriefje en haar handen 
bibberen, terwijl haar man de microfoon voor 
haar mond duwt omdat zij er steeds naast 
spreekt.

Het decor van Ief Spincemaille is een 
oogstrelende kunstinstallatie. Onder het 
podium van glazen kubussen gluurt het 
verval, met stenen, oude huisraad en andere 



Soms weet de actrice geloofwaardig te 
transformeren in een jongen met de baard in 
de keel, zwetend van angst maar vol bloemrijke 
betogen en woorden die te groot voor hem zijn. 
Maar een jonge vrouw die een puberjongen 
neerzet – een mooie variant op de mannen 
die vrouwenrollen speelden in Shakespeares 
tijd – blijft een gekunstelde constructie. Het 
is niet te vermijden dat het bij momenten 
ongeloofwaardig is en de actrice achter het 
personages net iets te transparant lijkt.
Tom Lanoye en Guy Cassiers maakten 
Shakespeares – uit den treuren gespeelde 
– meesterwerk Hamlet weer tot een sensationele 
voorstelling. Bloemrijke taal waarin elke zin 
een klein taalkunstwerk is en een uiterst 
strak gestileerde enscenering met acteurs die 
in de details van hun spel menselijk blijven. 
Het veelbelovende begin in een reeks van 
vier coproducties tussen het Toneelhuis en 
Toneelgroep Amsterdam in de komende vier 
jaar.

Als alle misdaden zijn gepleegd, verbreedt het 
toneelbeeld zich en wordt het karkas achter de 
schermen zichtbaar. Er lijkt niets meer over en 
Hamlet prevelt: ‘Ik was. Ik ben. Ik was. Ik ben.’

Anita Twaalfhoven
21/03/2014
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DE MORGEN
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