
 

Daar waar aardplaten elkaar raken is de grond het vruchtbaarst.  En ook het gevaarlijkst: 
botsende aardkorsten kunnen vernietigend zijn. Misschien geldt dat ook voor wetenschap en 
kunst: op de rafelranden van onze geest, daar waar dingen niet vast staan en kunnen 
ontregelen, zijn grondstoffen en mineralen het beste te bereiken. Misschien dat kunstenaars 
en wetenschappers soms daarom ook worden gezien als aanstichters van verval en 
vernietiging, net als de Ring of Fire met haar vermogen om wereldsteden met één tafelveeg in 
zee te kunnen schuiven. 

Gentechnologie zal de Frankensteinen onder ons een vrijbrief geven om met heilig weefsel te 
knoeien en hersenwetenschappen worden met gemengde gevoelens ontvangen: we zijn toch 
wel meer dan die grijze kwab onder onze schedeldaken, ja. Glass zal de Glasshole in ons doen 
verrijzen, en het internet der dingen zal straks in alles wat we doen - bellen, badderen, 
internetten, slapen, autorijden - met behulp van algoritmes nieuwe structuren ontdekken die 
wij nog niet eens over onszelf hadden verzonnen. 

Ontwikkelingen die we bedreigend vinden, gaan over onszelf. Wie zijn we als mens nog, als 
we het raadsel van de grijze cellen en hoe ze met elkaar communiceren kunnen oplossen, als 
digitale technologie sneller kan denken en beslissen dan wij zelf, als we met genetische 
blokken aan ons been gaan knutselen en cellen kunnen kweken die beter zijn dan die van 
ons? 

Wie bent u 

Wie of wat bent u het meest 

Een beest, een demon of goede geest 

Moet ik u vrezen of bevrijden 

U beminnen of bestrijden 

Op een druilerige vrijdagavond scheurde Cor nadat ze haar kinderen had ingestopt naar de 
schouwburg, om daar naar Hamlet vs Hamlet te gaan kijken. Normaal zit ze op vrijdagavond al 
om 8 uur op de bank te pitten - einde van de week - nu zat ze 2,5 uur lang ademloos en 
klaarwakker te kijken naar eeuwenoud theater dat nog altijd vet actueel is. In Hamlet vs 
Hamlet bezwijkt de jonge Hamlet (een magische rol van actrice Abke Haring die het midden 
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houdt tussen hyper concentratie en totale verwarring) aan zijn eigen kracht: met overslaande 
stem balanceert hij op het snijvlak van zelfoverschatting en zelfhaat, strijdbaarheid en 
verlamming. Op de rafelrand tussen helderheid en gekte weigert hij zich als volwassene te 
verhouden tot de volwassen waanzin die hij (door)ziet. De identiteitscrisis wordt verbeeld 
met eigentijdse middelen: camera's die de acteurs soms op zichzelf richten die vervolgens 
weer op het decor worden geprojecteerd. De moderne mens, altijd onder het toeziend oog 
van de camera, van publiek en van elkaar - alle blikken verzamelt, in één moment. Wie bent u. 
Hamlet spreekt tot zijn vader, maar natuurlijk tot zichzelf. Werd Cor er sip van? 
Welnee. Hamlet maakt met zijn gedans op de rafelrand tussen zuiver begrip en waanzin de 
weg vrij voor schoonheid, voor zijn. Naar Hamlet kijken, is kijken naar rafelranden en 
ontregeling, en dus naar jezelf. 

Overigens loopt het volgens wetenschappers nog niet zo'n vaart met de ontrafeling van onze 
genen en brein - onszelf dus. ''Bij schizofrenie gaat het waarschijnlijk om meer dan 8000 
genen,'' aldus hoogleraar psychiatrische genetica Daniëlle Posthuma. Tegen de tijd dat die 
kluwen ontward is, is de Glasshole allang weer verdwenen. Maar Hamlet - die blijft. 

 


