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Bij wijze van voorwoord

Schijn bedriegt - of niet?

Het verhaal

In een gefantaseerd Sicilië keert een groepje officieren terug van de strijd. Ze nemen hun

intrek bij het paradijselijke hof van de gouverneur Leonato die met zijn dochter Hero en haar

oudere nicht Beatrice de komst van de soldaten meer dan verwelkomen. Don Pedro van

Aragon is de aanvoerder van de officieren. Een van de dapperste strijders in het gevolg van

Don Pedro is de jonge graaf Claudio. Hij had al eerder een oogje op de jonge Hero en zij lijkt

die liefde te beantwoorden. Don Pedro neemt de rol van vader op zich om te zorgen dat

Claudio met haar kan trouwen. Het voorgenomen huwelijk komt echter in gevaar door een

boos p lan van  Don P edro’s halfbroer D on Juan. Bas taards  zijn bij Shakesp eare altijd

booswichten en deze zwaarmoedige binnenvetter vormt daarop geen uitzondering.

Belangrijker d an de relatie tussen C laudio en H ero is die tussen Claud io’s oudere

strijdmakker B enedic t en de goedgebekte,  en goedgem utste, B eatrice.  Die twe e zijn

voortdurend in een spitsvondige woordenstrijd gewikkeld en moeten niets van trouwen

weten. Hun afkeer van elkaar lijkt zo groot dat Don Pedro vermoedt dat ze juist meer

gemeen hebben dan ze willen toegeven. Ook hij beraamt een plannetje, maar dan een met

de beste bedoelingen.

Dwars door al deze verwikkelingen heen marcheert ook nog een groepje ordehandhavers,

een amateuristische buurtwacht. Zij vormen het kluchtige element in deze romantische

komedie. Met meer geluk dan wijsheid zorgen zij er tenslotte voor dat alles op zijn pootjes

terecht komt en iedereen kan zeggen: het was veel gedoe om niets (zoals de in het verleden

veel gebru ikte vertaling va n de Eng else titel luidt).

Het thema

Gaat  dit stuk d an ook  nergen s om? De m erkwaa rdige titel ‘Much ado about nothing’ is

eigenlijk een w oordspeling . ‘Nothing’ - in Shakespeares tijd uitgesproken als ‘notting’ -

betekent ook opmerken, waarnemen. Zien en niet opmerken speelt in dit stuk op alle fronten

een cruciale rol, ook bij de kluchtige delen. Het is het geliefde Renaissance-thema van schijn

en werke lijkheid . 

De schijn bedriegt in de eerste plaats Claudio. Claudio en Hero zijn het prototype van het

jonge, verliefde s tel; louter rozegeur en m aneschijn. Ma ar als op  een kw ade nacht Claudio

bedrogen  wordt doo r de schijn va n ontrouw laat hij zijn Hero keihard vallen. C laudio en H ero

zijn het slachtoffer van boos opzet, maar het is niet alleen door de kwaadaardigheid van

anderen d at hun liefde d reigt te misluk ken. 

Met de rijpere dertigers Benedict en Beatrice gaat het precies andersom. Ergens mogen ze

elkaar wel, maar uit bindingsangst en argwaan doen ze cynisch en spitsvondig. Zodoende

scheppen ze een geforceerde afstand. Totdat ook zij bedrogen worden, maar nu door de

‘good guys ’, die hen laten geloven da t de één stapel op de an der is, maar het niet durft te

laten merken. Het bedrog heeft nu een heel andere uitwerking: het opent juist de ogen voor

die kanten  waar men blind voo r was. 

De schijn bedriegt dus niet alleen omdat ze dingen laat zien die er niet zijn, maar ze laat ook

dingen zien die tot dan onzichtbaar waren. Je zou kunnen zeggen dat er heel wat gedoe

gemaakt wordt om niets, tot iedereen uiteindelijk ziet dat ware liefde alles is.

Shakespeare bewerken en vertalen 

Shakespeares theater is fantasierijk en wisselt voortdurend van tijd en plaats. Veel

gelegenheid om van decor te veranderen is er dus niet. Het zijn de spelers die in kleding en
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stem moeten duidelijk maken waar men is en het is vooral de fantasie van de toeschouwer

die in zijn hoofd moet aanvullen wat in het beeld ontbreekt. De taal is dan ook het

belangrijkste medium in Shakespeares theater. De woorden suggereren de omstandigheden,

maar verraden ook  de gem oedsto estand  van de  spreke r. De taal van S hakes peare is

uitermate  beeldend  en bloem rijk. 

Maar taal verandert en veroudert net als bepaalde omgangsvormen en gewoontes.

Toeschouwers  anno 200 5 zijn minder verbaal inge steld als vierho nderd jaar ge leden (‘Much

ado about nothing’ werd geschreven in 1599). Daarom is ervoor gekozen om het stuk niet

alleen te vertalen, maar ook te herschrijven. Her en der is de tekst iets ingekort en beknopter

gemaakt en  vooral to egankelijker. W el is geprobeerd  om de sierlijkhe id en sp itsvond igheid

van bijvoorbeeld Benedict en Beatrice zoveel mogelijk te handhaven. Uitgangspunt was dat

de tekst een publiek van nu moet aanspreken, zonder dat het op een geforceerde manier

‘modern’ wordt. Alleen in de meer kluchtige gedeelten heeft de bewerker zich hier en daar

humoristische uitstapjes veroorloofd die strikt genomen niet in het tijdsbeeld rond 1600

passen , maar da t maak t dan ook m eestal dee l uit van de grap . 

Behalve de sfeer en de toon is ook de verhaallijn van Shakespeare vrijwel onverkort gevolgd.

Alleen de motivatie van de booswicht Don Juan is wat meer ‘ingevuld’: dat slechterikken

slecht zijn behoefde voor Shakespeares tijdgenoten geen verklaring; dergelijke figuren

stonden k ortweg voor Het Kw aad in deze wereld. M aar een m odern pub liek wil toch iets

meer weten over d e beweegreden va n zo iemand. 

Hans Brans
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Personages 

Leonato vorst en gouverneur van Messina

Hero zijn dochter

Anton io zijn broer

Ursula de vrouw van zijn broer

Beatrice zijn nicht

Margaretha kamenierster van  Hero

Bode

pater Franciscus

Don Pedro prins van Aragon

Don Juan zijn broer

Claud io graaf uit Florence

Benedict edelman uit Padua

Balthaza r zanger

Borachio dienaar van Don Juan

Conrado dienaar van Don Juan

Harry Rozebottel wijkagent

Onno Onderdeur voorzitter wijkcomité 

Johannes Worstweger vrijwilliger

Hubertinus Botvanger vrijwilliger
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EERSTE BEDRIJF

EERSTE T ONEEL 

(Op het terras voor het paleis zitten Leonato, Hero en Beatrice drinken

thee. Hero is verdiept in een romanetje, haar vader in staatsstukken,

Beatrice schrijft e en brief, m aar het lukt niet. Z e staat  op, dren telt verveeld

en onrustig heen en weer. Heel in de verte hoort ze strijdrumoer en

wapengekleter. Dan ziet ze van ver een bode aankomen rennen met een

brief in de hand. Ze kijkt geamuseerd toe hoe hij hijgend en struikelend

dichterbij kom t. Tenslotte  knielt de bode  uitgeput voor Leonato  neer.)

BEATRICE Post!

LEONATO Hè? O . Dank, beste man. (maakt de  brief open, leest. Beatrice  en Hero

kijken toe.) Hmm. Aha. Hm m. Ja. Ja, ja. Zo? Zo, zo. Ik lees hier dat Don

Pedro van Aragon en zijn mannen vlak bij zijn. Waar zijn ze nu?

BODE (hijgend) Ze zijn. .., ze zijn .... vlak..., v lak... bij.. bij.

BEATRICE Vlak bij wat?

BODE Bij.., bij....

LEONATO Ze hebben de indringers verjaagd, lees ik. Zijn er doden gevallen?

BODE Nee, heer, geen... geval... geen gevallen... gevallenen

BEATRICE Geen gevallen van gevallenen.

BODE Ja. Nee . Klopt.

LEONATO Dat is dubbel zo mooi! Dat is schitterend. Ik lees hier dat vooral ene

Claudio uit F lorence zich  ondersch eiden hee ft.

BODE Heeft z ich zéé r onders cheiden, heer.  Zo jong  als hij is, weerde h ij zich als

de besten . Is daarom  ook onde rscheiden  door Don  Pedro, he er.

LEONATO Zo? M ooi. En  nu kom en ze h ier heen . We  bereiden ze een hartelijk

welkom.

BEATRICE Mag ik u wat vragen jongmens?

BODE Tuurlijk, mevrouw.

BEATRICE Was signeur Plaaggraag  ook van de pa rtij?

BODE (peinst) Plaaggraag? Plaaggraag? Nee, niet dat ik weet, mevrouw.

LEONATO Mevrouw B eatrice b edoelt s igneur B enedic t. Was hij er b ij?
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BODE O, signeur Benedict. Ja, die was er bij. Zeker dat die er bij was.

BEATRICE Was hij er gloe iend bij, of  ‘als de kippen bij’?

BODE Pardon? 

BEATRICE Of stond hij erbij en keek ernaar? 

LEONATO Nichtje, plaag die arme knaap niet zo.

BEATRICE Maar ik heb een weddenschap met hem gesloten. Of hij er bij zou zijn of

er meer ... bij zou hangen, die dappere Dodo van een Benedict. Ik moet

toch weten wie gewonnen heeft?

BODE De ove rwinning was aan ons , mevrou w, mede dankz ij signeur Ben edict. 

BEATRICE Ja, ja. Dat dankt je de koekoek.

BODE U schijnt meneer niet erg te mogen.

BEATRICE Nee, ik mag hem niet en ik moet hem ook niet. Het is een buil met wind en

als je erop drukt dan stinkt de wind een uur tegen de wind in.

LEONATO Laat haar maar vrind. Signeur Benedict en Mevrouw Beatrice hier voeren

een soort vrolijke oorlog. Gelukkig met woorden in plaats van met wapens,

want ik ben bang dat ze anders allebei al meer dan eens het loodje gelegd

hadden. Wacht nou maar dat Benedict hier is, nichtje. Die kan je beter van

partij dienen dan deze bediende.

BEATRICE Ik ben liever van de partij van deze bediende, dan van zijn partij, dankuwel

meneer.

BODE Dank u wel mevrouw.

HERO Kijk! Papa! Daar zijn ze!

(Te paard  arriveert don P edro, met in zijn ge zelschap C laudio, Benedict,

Balthazar, don Juan e.a .)

DON PEDRO Gegroe t, mijn bes te signeur Leonato. (hij stapt af) Hopelijk is ons

gezelschap u niet tot las t.

LEONATO Tot last? Hoogheid, zo’n last draag ik zelfs op mijn jaren licht. Ik klaag pas

als u mij niet langer tot last wilt zijn. 

DON PEDRO U bent te vriendelijk, waarde vriend. En de jongedame aan uw zijde, is dat

uw doch ter?

LEONATO Haar moeder heeft het me meermalen verzekerd.

BENEDICT U heeft het haar voor de zekerheid toch maar gevraagd? 
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LEONATO Dat was niet nodig, signeur Benedict. U was toen nog maar een broekje.

DON PEDRO Die zit, Ben edict. U heeft onmisk enbaar de  edele trekken van uw  vader,

juffrouw. En daar mag u trots op zijn, want uw vader is een zeldzaam edel

man.

(Hij verwijdert zich  zacht pratend  met Leonato.)

BENEDICT (in zichzelf) Als dat kind  de trekken  van haar o ude heer z ou hebbe n, heeft

ze haar trekken wel thuis gekregen.

BEATRICE U praat teg en de wind , signeur Be nedict. Niem and luistert.

BENEDICT Wel, wel, wie hebben we daar? Spuit elf. Juffrouw Spotvogel leeft ook

nog. 

BEATRICE Wie zou u durven bespotten? Daar bent u zelf toch veel beter in? 

BENEDICT Mevrouw, spot zov eel u wilt. D ames genoeg, die m et mij gé én loop je

nemen. Integendeel, de meesten sluiten mij met liefde in hun hart. Helaas,

ik zou willen dat mijn hart niet zo hard was, want de rol van minnaar, laat

staan die van echtge noot, lijkt mij nu ee nmaa l niet te harden . 

BEATRICE Wat een geluk voor die dames dat uw serenades hen bespaard blijven.

Maar ik ben het helemaal met u eens. Ik hoor liever een nagel op een

schoolbord krassen dan een man die een liefdesverklaring in je oor

toetert. 

BENEDICT O ja? O . Zo. Nou . Houden zo. 

BEATRICE Hebt u wel eens een kraai de liefde aan een papagaai horen krassen? Dat

klinkt zo van: ‘Krauw, krauw, ‘k hau van jauw!”  Net in man.

BENEDICT U herhaalt zich. Ik hoor persoonlijk liever mannetjeskraaien, dan

vrouwtjespapagaaien. Altijd hetzelfde liedje.

BEATRICE ‘Au, au’, zegt de kraai. Wat zielig. ‘Koppie krauw au-gedaan?’ zegt de

papegaai.

BENEDICT Ik stop met die flauwekul. Ik wou dat ik een paard had dat net zo snel was

als uw tong mevrouw. U draaft door. Goedemiddag.

BEATRICE (alleen) Ja, ja, draaf er maar vandoor. Paardevlieg.

DON PEDRO (komt terug met Leonato, richt zich tot allen). Ik neem  uw aan bod in

dankbaa rheid aan, Leonato. He ren! Ik ben m et signeur Le onato

overeeng ekomen dat ons  gezelschap tenm inste nog een maand hier blijft.

Hij hoopt zelfs dat het langer wordt. Ik geloof dat dat niet louter

beleefdheden zijn, m aar dat zijn wens recht uit he t hart kom t.
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LEONATO Hartelijk welkom en voelt u zich hier thuis. Don Juan! Vergeef mij dat ik u

nog niet eerder begroet heb. Ik ben blij te horen dat u zich met de prins uw

broer verzo end heeft. H et doet m ij deugd dat u  in ons m idden ben t. 

DON JUAN Dank. Ik  ben geen  prater. Maar toch: bed ankt.

LEONATO (tot Don Pedro) Wilt u ons voorgaan, prins?

DON PEDRO Geen s prake van . Wij gaa n gezam elijk. (Af met Le onato, de rest volgt.

Alleen Benedict en C laudio blijven achter)

CLAU DIO Benedict, heb je de dochter van Leonato gezien?

BENEDICT Wil je d’r kopen, dat je na vraag naa r haar doet?

CLAU DIO Zoiets moois is niet te koop. Daar is geen geld genoeg voor op de wereld.

BENEDICT Dan moet ze naar het museum, in een glazen kistje. Wat zullen we nu

beleven, Claudio? Ben jij verliefd?

CLAU DIO In mijn ogen is ze de liefste vrouw die ik ooit gezien heb.

BENEDICT Er mankeert niets aan mijn ogen, maar ik zie het er niet aan af. Neem nou

dat nichtje van haar, die Beatrice. Als ze niet zo vals was als een kat, zou

je haar, tot op zekere hoogte, mooi kunnen noemen. Mooier dan Hero.

Nou ja : zoals een papagaai m ooier kan zijn dan een kaketoe . Zeg eens, jij

denkt toch niet aan (zogenaamde braakneiging) trouwen, nestje bouwen -

wel?

CLAU DIO Al zou  ik zwere n van n iet, als Hero zou  willen... A ls zij... - dan  was ik

verkoch t.

BENEDICT Het is toch niet waar? Loopt er dan op deze aardkloot geen enkele kerel

meer rond die  zijn ballen  in zijn broe k houd t en die pas laat z ien dat h ij

kloten heeft als het erop aan komt. Die niet meteen bij iedere papegaai

begint te kraaien... Toe maar. Steek jij je nek maar onder het juk. Krantje,

croissantje, k rijsende kinde rtjes... (stopt als hij Do n Pedro ziet naderen.)

Daar heb je de baas.

DON PEDRO (op) Geheimen, heren? Waarom komen jullie niet naar binnen?

BENEDICT (Claudio kijkt verlegen w eg) Geheim en, geheim en? Uw e hooghe id heeft

het recht m ij te laten biechten . 

DON PEDRO Biecht maar op dan.

BENEDICT Je hoo rt het C laudio. B evel is be vel. Je k unt bij m ij geheim en bew aren als

het graf , maar als de p rins hier van geen kwaa d wil wete n, dan m oet ik

toch een tipje van de sluier oplichten. Wel dan: graaf Claudio, heer, onze

dappere held van gisteren, heeft zijn pantoffels aangetrokken en is nu op

vrijersvoeten. Verliefd!
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DON PEDRO Wel, wel. Op wie?

BENEDICT Op wie? Moet ik het zeggen? 

DON PEDRO Je moet. 

BENEDICT Een potje jam, een p ak tomatensap. (lusteloos) Jàm-jàm.

DON PEDRO Pardon?

CLAU DIO Op Hero.

DON PEDRO (blij verrast) Op Hero!

BENEDICT (in mineur)  Op Hero.

CLAU DIO Ik kan er niets aan doen.

DON PEDRO Ze is het w aard. En jij ben t haar waard . 

CLAU DIO Jullie nemen me in de maling.

DON PEDRO Ik zeg wat ik denk.

BENEDICT ‘Zij is het waard. Jij bent haar waard.’ Over welke waarden hebben we het

hier? Ze zullen wel aan elkaar gewaagd zijn, die twee, maar ik blijf het een

waardeloze vertoning vinden.

DON PEDRO Als het om  vrouwelijk sc hoon gaa t ben jij altijd een zwa rtkijker gewee st.

CLAU DIO Een zwartkijker die twee ogen dich t knijpt en m oeite heeft om  niet te

gluren.

BENEDICT Mijne heren. Ik ben de vrouwspersoon die mij op de wereld heeft gezet

eeuwig dankbaar. En ook dat ze me geleerd heeft om netjes mijn billen af

te vege n en m et twee  woorden te sp reken.  Maar om nu de res t van m ijn

leven dienstbaar te zijn aan de hele soort door braaf achter de kachel en

de krant te kruipen... Opzitten en pootjes geven? Dank u beleefd. Dan

liever een happy single.

DON PEDRO En toch z al ik de dag nog mee maken dat jij krijtwit wegtrek t van pure

verliefdheid.

BENEDICT Krijtwit? Ik? Van misselijkheid of van de honger misschien. Of vanwege

een accuut gebrek aan rode wijn. Maar nooit van z’n leven van

verliefdheid. Als dat ooit gebeurt mag u mijn krijtwitte portret boven de

deur van het bordeel hangen.

(Don Pedro en Claudio lachen)

CLAU DIO Daar houd ik je aan.
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DON PEDRO Hoe lang of hoe kort het nog mag duren voor het zover is, wees zo goed,

beste B enedic t en bren g signeur Leon ato erva n op de  hoogte  dat ik zijn

invitatie voor he t souper aa nneem . Hij schijnt een  imposant maal aan te

richten.

BENEDICT Tot uw dienst, smakelijk eten, prettige voortzetting, tot weerzien en weest

gegroet, m ijn heren. (af)

CLAU DIO U zou m ij ook een dien st kunnen  bewijzen, H eer.

DON PEDRO Van ganser harte.

CLAU DIO Weet u of de  dochte r van signeur Le onato m isschien voorb estem d is voo r

een ande r, menee r?

DON PEDRO Niet dat ik weet. Hero is zijn enigst kind, zijn oogappel en niet bestemd

voor wat zij zelf niet wil. Dus jij hebt je oog op haar laten vallen?

(Borac hio kom t in de ve rte op, op  zoek naar Don  Pedro . Dichte rbij

gekomen besluit hij het gesprek af te  luisteren.)

CLAU DIO Meneer, vóór de veldtocht die nu beëindigd is 

begon er iets te branden, steeds als ik van verre zag

die onbekende jonge vrouw - hoe ze bewoog of sprak.

Verbeelding, dacht ik, dat vuur dat ik voel branden.

Dat is alleen  mijn lege, on vervulde ha rt. 

Ik moest dat vuur wel doven, voor een tijd.

Onze s trijd eiste mijn aandacht en  mijn inzet,

maar nu, nu d at geve cht is afgesloten  en voo rbij,

nu we hier zijn in dit heerlijk oord en ik zie haar

lopen, praten, gaan of doodgewoon maar staan -

nu wordt dat smeulend vuur weer opgerakeld.

Ik zie haar en ik vat vlam , ik sta in lichter laaien . 

Ze is gew oon zo, zo , zo, zo, zo - (kan de woorden niet vinden)

DON PEDRO Buitengewoon.

CLAU DIO Buitengewoon m ooi en lief en zacht en helder 

en zo, zo.. 

O, Hero, Hero, Hero.

DON PEDRO Heremetijd.

CLAU DIO (schrikt)  Hoezo?

DON PEDRO Je woorden zijn nog minder te stuiten dan je daden.

Houd je van Hero, k oester dan  je liefde. 

Als je wilt zal ik haar polsen, w il je dat?

En ik zal, als een vader, aan de vader vragen 

of hij zijn zegen  geven za l als zij jou wilt.

Dan wordt zij de jouwe en kunnen jullie trouwen.

Ging het daar niet om?
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CLAU DIO Ja! Ja, ja-ja. Dat was wat ik wilde vragen.

U woorden, men eer, zijn als een  ..

DON PEDRO Ja?

CLAU DIO Een koele pleister op een brandend hete wonde.

U hoort het: ik ben niet meer van deze wereld.

Ik ben zo stapel dat ik raaskal en het liefst

wil ik u nu bedanken met een rede van zeven kantjes.

DON PEDRO Ho maar. W elk nut hee ft een brug d ie breder is dan het wate r?

De boodschap is overgekomen en hulp onderweg.

Luister: vanavond na het souper, is er bal na.

CLAU DIO Bal na?

DON PEDRO Ja, een gemaskerd bal. Onder de dekmantel van zang en dans mag ieder

als een  ander een ander be-na -deren,  als je begrijp wat ik  bedoe l. Wa t als

ik nu in vermomming aan Hero door laat schemeren dat ik wel eens jou

zou kunnen zijn en dat Claudio’s hart onder mijn jas overloopt van ‘Hero,

Hero, Hero’? En stel - en daar ben ik vrij zeker van - dat Hero’s hart al

even hard van  stapel loopt met Claudio’s, dan kan ik  daarna  een ba lletje

opgooien bij haar vader, ik als zijnde Don Pedro dan. Het moet raar lopen

als het eind van het liedje niet ta, ta-ta-ta-a (op de wijs van ‘Daar komt de

bru id’)  is. 

(Er klinkt trom petgeschal. Borach io maakt zich  snel uit de voeten.) 

Kom op, aan tafe l. (af)

CLAU DIO (zacht, met pretoogjes) Ta, ta-ta-ta. (af)

TWE EDE TON EEL 

CONRADO Maar waarom in  vredesna am zo s omber, mijn Hee r?

DON JUAN Waarom? Daarom . Omdat ik het ben.

CONRADO Weest u nu toch redelijk.

DON JUAN Redelijk? O ? Ik moet redelijk zijn? Ik he b redenen  genoeg o m het nie t te

hoeven zijn. Ik heb één reden, een hele grote reden om mateloos de pest

te hebben in alles en iedereen.

CONRADO U maakt het u zelf niet makkelijk.

DON JUAN Dank voor je behulpzaamheid, maa r ik had van  jou toch iets p ittigers

verwacht dan een zalvende zielknijper. Ik kán niet verbergen wat ik ben.

Als ik so mber ben, w il ik somber zijn en niet be leefd. A ls ik slaap  heb, w il

ik maffen en niet opzitten en pootjes geven. Als ik vrolijk ben, wil ik lachen,

al zit ik voor mijn part bij een begrafenis.
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CONRADO Natuurlijk. U itstekend. W aarom n iet? Alleen, he t is handiger om het te

doen als je het je ook kunt veroorloven. U heeft geruime tijd bij uw

machtige bro er in het v erdom hoekje  gezete n. Nu heeft hij u w eer in zijn

grote genade opgenomen, een positie gegeven, aanzien... U kunt daar

niet gedijen. M aar wie storm  wil oogsten m oet wel eers t wortel schiete n. 

DON JUAN Ik haat  zijn genadebro od. Ik was lieve r een bra ndnete l op de m estvaa lt

dan een roos in zijn tuintje.  Komedie spelen ligt mij niet. Laat de mensen

mij maar haten. Liever recht voor zijn raap kwaadaardig, dan een

slijmerige goedzak. Ze dulden mij hier omdat ze mijn smoel met een

muilkorf hebben vastgebonden. Overal mag ik vrij rondlopen, omdat ik een

blok aan mijn been heb. Maar ik ben niet van plan om in een gouden

kooitje naar hun pijpen te dansen. D us probee r me niet te  verandere n.  

CONRADO Ik zou liever w illen dat u uw woede in daden om zet. 

DON JUAN Daarvoor ben ik helemaal in de  stemm ing. (Borachio komt op) Wat moet

je?

BOR ACHIO Ook vriendelijk gedag  op dit gezeg ende oge nblik, mijn ge liefde mee ster.

DON JUAN Ik ben n iet in een  lollige bui.

BOR ACHIO Misschien kan ik de wolk over laten drijven met een nieuwtje.

DON JUAN Wat dan?

BOR ACHIO Op het g rande sou per dat signe ur Leonato  heeft aang ericht ter meerdere

eer en glorie van uw geliefde broer, wordt een huwelijkje aangekondigd.

DON JUAN Zo. En welke idioot gaat het doen met welk wijfje?

BOR ACHIO Tut-tut. Sinds onze laatste politionele actie spreekt u over uw nieuwe

superieur: de  omhoog gevallen  rechterhan d van uw  geliefde broe r.

DON JUAN Claud io? De  melkm uil?

BOR ACHIO De melkmuil him self.

CONRADO En wie is ..

BOR ACHIO Het wijfje? Niemand minder dan hare koninklijke hoogheid Hero, the

hottest babe on the beach, het lieve, mooie, zachte, geile, maar vooral

stinkendrijke k leine meissie van onz e gasthee r.

DON JUAN Hoe we et je dat?

BOR ACHIO Ach, je hoort wel eens wat. Hoe is ‘t met ‘t humeur? En weet u wat ik nog

meer hoorde? (zacht) Uw bloedeigen prins-b roer is va n plan om, als

instant-papa, op het gemaskerd bal de hand van de dochter te versieren

voor de prins op het witte paard. Zegt zij ja, dan geeft plaatsvervangende

papa haar hand weer aan hem.
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DON JUAN Dit kan wel eens wezen wat ik zocht. Dat irritante broekje heeft zich op de

eerste rij genesteld bij mijn broer. Als ik de één kan dwarsbomen, dan zet

ik ook de ander een hak. Hm. Kan ik van jullie op aan?

CONRADO Tot het b ittere eind, hee r. 

BOR ACHIO Wis en waarachtig.

DON JUAN Op naar de trog dan. Ze slempen met des te meer genot omdat ze menen

dat deze valse hond braaf in zijn mand is gaan liggen. We zullen eens

zien hoe we die kool kunnen stoven.

BOR ACHIO Deze kant op. 
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TWEEDE BEDRIJF

EERSTE TONEEL 

(Het souper is afgelopen, door de tuindeuren komen Leonato, Hero,

Beatrice, A ntonio en U rsula naar bu iten.)

LEONATO Heeft iemand de broer van de prins nog gezien?

ANTONIO Don Juan? Nee. 

BEATRICE Ik wel. Wat ziet die man er zuur uit. Ik hoef hem maar te zien, of ik voel

een citroen  in mijn mond. 

HERO Noem je zo iemand niet een melancholicus?

BEATRICE Juist. Een stil watertje. De volmaakte man moet ergens tussen hem en

Benedict in zitten. De één veroert geen vin en zegt geen biet. De ander

ratelt maar door en weet niet hoe het hoort.

LEONATO Dus jij wilt dat Benedict de halve zwijgzaamheid van Don Juan bezit en

Don Juan de halve spraakz aamhe id van Benedict?

BEATRICE Zoiets. En dan ook nog een strak buikje, een vaste hand om de deur voor

je open te houden, en geld op de bank. Zo’n man kan iedere dame krijgen

die hij wil. Mits zij hèm zou willen hebben natuurlijk.

LEONATO Nichtje, nichtje! Ik ben bang dat zelfs zo’n man zich niet wil snijden aan

zo’n scherpe tong als die van jou.

ANTONIO Me dunkt. Zij mag God op haar blote knieën danken als die man van haar

doof is.

BEATRICE Ik dank God iedere morgen op mijn blote knieën dat die man er helemaal

niet is. Ik s laap lieve r in een zak hou twol dan  met zo’n baardaap n aast m ’n

gezicht.

LEONATO Dan neem je toch een man zonder baard?

BEATRICE Wat moe t ik daar m ee beg innen?  Hem  mijn kle ren gev en en hem a ls

dienstmeisje gebruiken? Wie een baard heeft is meer dan een knaap en

wie geen baard heefd is minder dan een man. En iemand die meer is dan

een knaap is niet voor mij bestemd en voor iemand die minder is dan een

man ben ik niet bestemd. Dus ben ik voorbestemd om later als ongerept

maagdje te wonen tussen de oude besjes in hun hofje.

HERO Tussen de oude bessen in een hofje? 
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BEATRICE Het oude bessen hofje. Daar drinken we thee en bessenjenever en leven

er als vro lijke weduwtjes o p los. Z ij zijn blij dat ze hun m an kwijt z ijn en ik

maak  de katten h et hof en vrij de e endjes op . 

ANTONIO (tegen Hero) Ik hoop da t het jou ande rs vergaat, n ichtje. 

LEONATO Daar zal ik mijn uiterste best voor doen.

BEATRICE Daar m ag je je lieve papa  heel dan kbaar v oor zijn, H ero. Maar, nich tje, als

de ven t die hij voor jou bedenkt je  niet bevalt, zeg d an beleefd: dan k je

wel, papa. G raag een a ndere kee r. Liever een b etere heer.

HERO Dank je wel, lieve Beatrice, voor je welgemeend advies.

LEONATO (tot Hero) Lieve kind, als je hem wilt, dan weet je ook wat je moet zeggen.

ANTONIO Daar komen de gasten. M askers  voo r! 

LEONATO Vriend en,  viert feest ! 

(Iedereen g emask erd op. Er w ordt gedan st in wisse lende paren .)

DON PEDRO Jongedame, mag ik uw begeleider zijn? 

HERO Als u niet te ver gaat, vriendelijk kijkt onder uw masker en niet teveel

praat, dan ben ik bereid. 

DON PEDRO Hoe weet u of ik vriendelijk kijk?

HERO De inhoud kan nooit zo lelijk zijn als de verpakking.

DON PEDRO Praat ik  te veel?

HERO Als u praat ben t u gauw  teveel.

DON PEDRO Wie van liefde wil spreken, praat het best zonder woorden.

(af)

BOR ACHIO Ik zou wel willen dat jij mij wel zag zitten.

MARGARETHA Dat zou ik niet willen als ik jou was, want ik stik van de gebreken.

BOR ACHIO Noem er één.

MARGARETHA Wel, ik ga twee keer per dag naar de kerk.

BOR ACHIO Komt dat mooi uit, dan kan ik naar de kroeg.

MARGARETHA En slechte dansers lopen bij mij een blauwtje op hun tenen.

BOR ACHIO Met zo’n mooi danseresje loop ik graag naast m’n schoenen.

(af)
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ANTONIO Niet waar. D at ben ik niet.

URSULA Alleen jij knikt zo van nee.

ANTONIO Omdat ik hem na doe.

URSULA Alleen jij kan jezelf zo slecht na doen. En die hand met die rimpels, is dat

ook namaak? Jij bent hem, jij bent hem.

ANTONIO Ik ben he m niet. Ik ben hem  niet.

URSULA Alleen jij kan zo s lecht liegen. Allee n jij kunt zo charm ant bed riegen. A ls jij

het niet bent, g a ik vanavond naar bed me t deze vree mde vent.

(af)

BEATRICE Dus u wilt mij niet verklappen, wie dat heeft beweerd? 

BENEDICT Helaas, pindakaas.

BEATRICE En u wilt ook  niet zeggen wie u ben t?

BENEDICT Helaas -

BEATRICE - tenenkaas.

BENEDICT Nu niet, helaas.

BEATRICE Dus da t ik arrogant be n, zelfvoldaan en dat ik m ijn wijsheid uit de R eaders

Digest heb - dat heeft u  niet van Sir B enedict?

BENEDICT Sir wie?

BEATRICE Be-ne-dict. Niet bekend?

BENEDICT Nooit van gehoord.

BEATRICE Nooit horen opscheppen, rondtoeteren, praatjes maken?

BENEDICT U zult hem toch echt helderder moet beschrijven.

BEATRICE Nog helderderder? Wel, hij bekleedt in het gevolg van onze gast Don

Pedro de functie van nar. Onbezoldigd, want hij bakt er niet veel van.

Flauwe grappen en veel praatjes: lasterpraatjes, bakerpraatjes, praatjes

voor de vaak en praatjes poep - dat werkt. Hij moet hier ergens

omzw even. Jam mer dat h ij me niet hee ft aangeklampt.

BENEDICT Als ik he m zie,  vertel ik w at u zei.

BEATRICE Doet u dat vooral. Misschien ventileert hij wat verwensingen en knarst wat

op z’n tanden, m aar als u  hem d e rug toe keert zakt hij zeker weg in zijn

vertrouwde, zielige zelfverdriet. Danst u nog mee?
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BENEDICT Heel even dan.

(Af. Na de dans wenkt Don Pedro Leonato en gaan beiden af. Hero leidt

het gezelschap naar de eetzaal. Don Juan, Borachio en Claudio blijven

achter.)

DON JUAN (luid) Geen twijfel mogelijk, mijn broer is smoor op Hero. Hij heeft zich met

haar vader teruggetrokken om het zaakje te bekokstoven. Kijk, er blijft nog

één masker over.

BOR ACHIO Claudio. Ik h erken hem  aan zijn houding. (Ze ga an op hem  toe.)

DON JUAN Bent u niet s ir Benedict?

CLAU DIO Goed geraden. Dat ben ik.

DON JUAN Mijnheer, mijn broer is tot over z’n oren verliefd op Hero. Hij is zeer op u

gesteld . Doet u  mij een  genoegen en  praat da t meis je uit z’n hoofd. Z e is

niet van zijn stand. U zou er een edelmoedige daad mee verrichten.

CLAU DIO Hoe we et u dat hij van  haar houd t?

DON JUAN Ik heb het h em ho ren zegge n, tegen haar.

BOR ACHIO Ik ook. H ij heeft gezwo ren om haar vanav ond nog te n huwelijk te v ragen. 

DON JUAN Prettige avo nd, sir Bene dict.

(Don Juan en Bo rachio af)

CLAU DIO Ik antwoo rd met de  naam van Benedictt

maar hoor met Claudio’s oren.

Mijn vriend d e vorst m aakt haar voor zichze lf het hof.

Vriendschap is vertrouwen, maar vertrouw een vriend niet

als er liefde in het spel is. Alleen op je eigen ogen, je eigen oren

kun je bouwen als he t om liefde gaat.

Hero houdt je van hem? Vaarwel Hero.

(Benedict op)

BENEDICT Claudio?

CLAU DIO Nu we l.

BENEDICT Wel, wel. Hoe is het er nu mee? 

CLAU DIO Ga weg. 
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BENEDICT Ga weg? Zo erg? Heb je het gezien? Hoe onze geliefde prins met het

mooie meisje Hero in een kamertje verdween? O la, la. Welk raam was

het? Da t daar!

CLAU DIO Hij doet m aar. 

BENEDICT Hij doet m aar?

CLAU DIO Veel geluk  ermee. 

BENEDICT Veel ge luk erm ee? Dat klinkt a lsof je je beste ge it verkoc ht hebt.  Kreeg  je

een goed prijs? 

CLAU DIO Laat me  met rust. (af)

BENEDICT Ach ach. Kijk hem eens hinkepoten, de aangeschoten paradijsvogel. Het

is natuurlijk ook niet leuk als er van hogerhand onder je duiven wordt

geschoten. Afijn, kijk jij maar naar jezelf, Benedict. ‘De nar van de prins’

noemen ze me. Ze kunnen het niet hebben dat ik een vlotte babbel... Ze?

Of zij? Nee, zij is het, die Beatrice, dat bekmens. Díé wil me bekladden.

Als ik dat onwijf in m’n klauwen krijg.. dan , dan.. Nou , dan zwaait er wat.

(Don Pedro op)

DON PEDRO Waar is Claudio? W e zoeken hem  overal.

BENEDICT Prins! Hij was h ier net nog. Zo treurig als een wilg stond h ij hier wortel te

schieten, en ineens stoof hij er vandoor als een ... eh, treurwilg op de

vlucht. Hij leek me nogal ondersteboven van bepaalde vrienden, één

bepaalde vriend vooral, die, van bovenaf onder zijn duiven had geschoten.

En nog raak o ok. Da n raak je  het spo or makkelijk b ijster, zek er als je

Claudio he et.

DON PEDRO Duiven?  Waar heb je het o ver?

BENEDICT Over  u. Ach ter dat raam, daar. Vindt u ook  niet dat C laudio e rg goed  is

van vertrouwen?

DON PEDRO En is dat een zonde?

BENEDICT Het is wel zonde dat zo’n gezonde Hollandse jongen vertreurwilgt omdat

de grote jong ens z’n m ooiste duifje hebben afge pakt. 

DON PEDRO Benedict, heel mooi dat je het voor hem opneemt, maar ik heb de

jongedame alleen geleerd haar vleugels uit te spreiden, zodat ze naar

hèm toe kan vliegen.

BENEDICT O. Juist. P ardon. Ik he b niks geze gd. Zei ik wa t?

DON PEDRO Je hebt nog meer gezegd, schijnt het. En ook niet erg fraai. Ik hoor van

juffrouw Beatrice dat de  edelman met wie zij danste g ehoord  had da t jij je

erg lelijk over haar hebt uitgelaten. Niet netjes voor een gast. Klopt dat? 
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BENEDICT Wat! Ík heb me  niet netjes uitge laten? En u  vraagt of da t klopt?

DON PEDRO Dat klopt, dat vraag ik.

BENEDICT Nou nog moo ier. Zij.... zij zit míj op m ijn kop alsof ik d ie van jut ben . Niet te

kor t! En  dan  zeg t zij ... N ou ja zeg! (pauze) Nou ja , ik geef to e. Die

edelman... Ik heb met haar gedanst, gemaskerd. Dus ik moest die arme

Benedictt enigszins in bescherming nemen. Want zij geeft me daar toch af

op hem. Weet je hoe ze hem noemen, die arme Benedictt? Volgens haar

dan.  ‘De nar van Don Pedro’. En zo schiet ze de ene schimpscheut naar

de andere in de richting van mijn persoon, uw dienaar, die er

beleefdshalve bij stond als onpartijdig gentleman, maar inwendig erbij hing

als.. als een boksbal tijdens de tra ining. Neem me n iet kwalijk , meneer, als

er een klein vlekje zat in de conversatie van deze edelman. Je zult met

zoiets toch getrouwd zijn. Brrr. Ik moet er niet aan denken. Denkt u zich

eens in, als man zijnde. Je zou het liefst een geluiddempend harnas willen

dragen als  je met haar in één bed  moes t. Brr.

DON PEDRO Kijk, daar heb je d’r. 

BENEDICT O nee, hè? Moest iemand niet toevallig nog iets voor u doen? Please,

hoogheid, een opdracht. Belast u mij met een opdracht. Moet ik misschien

even een kattebelletje brengen naar Verwegistan? Wilt u verse ijsklontjes

uit Antarctica? Hebt u geen paperclip laten liggen in Signapore? Ik doe het

liever in één rond e dan dat ik twee woorden m oet wiss elen m et die

vrouwelijke v lamm enwerpe r.

DON PEDRO Blijf Benedict. Ik geniet van uw gezelschap.

(Beatrice en Claudio op)

Nee maar, juffrouw Beatrice.  Hebt u Claudio dan toch gevonden? Ik zocht

hem ook m aar ik vond graa f Benedictt. En  ik begrijp  van hem da t u zijn

hart niet heeft kunnen stelen.

BEATRICE Heeft hij dat verteld, prins? Dan heeft hij voor deze keer volkomen gelijk.

Zelfs als ik zijn hart eenzaam en onbewaakt in een hoekje zag kloppen,

zou ik het nog niet kunnen stelen. Ik zou het naar het Bureau voor

Gevon den Voo rwerpen b rengen. 

BENEDICT Daar gaa n we wee r. Ik ga maar eens. 

DON PEDRO Signeur Benedict, wees zo goed en breng juffrouw Hero hierheen.

BENEDICT Ik hoop m aar dat ze b ij de pygmeëen zit. (af)

DON PEDRO Wel, hoe is het, Claudio. Vanwaar die bedroefde blik?

CLAU DIO Helemaal niet droevig.

DON PEDRO Wat dan? Z iek?

CLAU DIO Niks ziek . 
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BEATRICE De graaf is niet d roevig en niet ziek. Hij is n iet vrolijk en niet gezond. H ij is

heel veel.. - niet. Hij ziet er alleen uit alsof hij net door de verkeerde appel

heeft gebeten. Zo’n zure, met de gifgroene kleur van jaloezie.

DON PEDRO Ik geloof warempel dat u gelijk heeft, juffrouw. Claudio, Claudio. Wat heb

je je wijs laten maken? Ik heb jouw mooie Hero alleen gevraagd wat ze

van je vond, en van je plannen. En daarna heb ik er met haar vader over

gespro ken, want daa r was wel reden  voor. H ij wil niets liever dan dat jullie

samen de dag van de bruiloft bepalen. Je hebt zijn zegen en die van Onze

Lieve Heer.

(Benedict op met Hero en Leonato)

BENEDICT Heer, hier z ijn ze! Ze stond en achter de deur te luiste ren. (terzijde)

Jamm ergenoeg , maar go ed, het is hun  eigen huis. A ls u het niet erg  vindt:

ik ben even naar Nieuw Zee land. (af)

LEONATO Mijn beste graaf, neemt u de hand van mijn dochter en met haar alles wat

van m ij is. De prins heeft gelijk: jullie huwelijk ve rdient God s zegen . 

(Hero en C laudio staan  sprakeloos  tegenove r elkaar.)

BEATRICE Spreek graaf. U b ent aan de beurt.

CLAU DIO Wat moet ik zeggen? Ik weet het niet. Ik ben zo gelukkig. Ik weet niet wat

ik zeggen moet. He ro, als jij de m ijne ben t, dan be n ik van  jou, helemaa l,

met hart e n ziel. 

BEATRICE Nu is het jouw beurt, nichtje. En als bij jou de woorden ook op zijn, stop

zijn mond  dan ma ar dicht met een zoen. 

(Hero kust Claudio)

DON PEDRO Juffrouw Beatrice, u bent me er een eentje.

BEATRICE Wat u zegt, ik ben in m’n eentje. Dat trouwt maar en zoent maar bij de

vleet 

en arme  ik, wannee r krijg ik eens beet?

DON PEDRO Maar juffrouw, wie weet kan ik u er wel een bezorgen.

BEATRICE Het zou beter zijn als zijn vader mij er een bezorgde, vint u ook niet

Signeur Leonato? Heeft hij toevallig niet nog een broer, één die als twee

druppels water op hem lijkt? 

(Leonato schudt zijn hoofd)

DON PEDRO Wilt u mij soms hebben, lieve Beatrice?

BEATRICE Hoogheid! Prins! Foei. Tenzij u inderdaad een tweelingbroer heeft voor

doordeweek. U bent veel te kostbaar om alle dagen te gebruiken. Een
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eenvoudig meisje als ik bij u, prins, achter op het witte paard...! Dat is een

zondagsdroom.

LEONATO Beatrice..

BEATRICE Neemt u me niet kwalijk, hoogheid. Vat mijn woorden alstublieft niet

verkeerd op. Ik ben geschapen om dwaze dingen te zeggen.

DON PEDRO Ik zou het u kwalijk nemen als u ze niet zei. U bent geschapen om

anderen v rolijk te make n. U bent v ast op een  vrolijk uur gem aakt.

LEONATO Beatrice, wilde jij voor die twee niet nog wat voorbereiden?

BEATRICE Och he den! Heren , juffrouw, u zult even u zelf v rolijk moeten  maken. Of u

anders vro lijk moeten  maken over m ij. 

(snel af)

DON PEDRO Wat een vrouw . Wat een..

LEONATO Vrolijk is ze zeker. Mijn dochter vertelde me dat ze soms zelfs in haar

dromen  zulke dwa ze streken  uithaalt dat ze  zichzelf wakker lacht.

DON PEDRO Maar ze kan het n iet hebben a ls iemand  over een m an spreek t.

LEONATO Och hemel, nee! Ze spot iedere man die maar een oogje op haar laat

vallen de deur uit. U hee ft het gemerkt.

DON PEDRO Ze zou een uitstekende echtgenoot voor Benedictt zijn.

LEONATO Goeie genade, prins! Als die getrouwd waren hadden ze elkaar na een

week aan flarden gep raat.

DON PEDRO Wanneer willen jullie trouwen, Claudio?

CLAU DIO Het liefst morgen.

HERO Morgen duu rt nog ee n week , 

CLAU DIO En overmorgen een maand 

HERO En volgende week een jaar. 

CLAU DIO De tijd loopt op  krukken , zolang we  moeten  wachten . 

LEONATO Een week zal het toch echt wel kosten voor alle voorbereidingen gereed

zijn.

DON PEDRO Je zult zien, Hero, dat jaar van jou vliegt zo voorbij. We zullen ons niet

vervelen. Vooral niet als we ons gezamelijk storten op het reuzenkarwei

dat ik van p lan ben, m aar dat noo it kan slagen  zonder jullie hulp . 

CLAU DIO Wat dan?
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DON PEDRO Signeur Benedictt en juffrouw Beatrice voor elkaar laten onvlammen. Kan

ik op jullie rekenen?

HERO Ja!

LEONATO Het klinkt als een onmogelijk plan, prins, maar ik ben uw man.

CLAU DIO Ik ook.

DON PEDRO En jij Hero?

HERO Zolang het ne tjes blijft wil ik  graag a lle gemene stre ken uithalen om  mijn

nichtje aan een man te helpen.

DON PEDRO Benedictt is heus de kwaads te niet. H ij zal nooit iemand bedriegen, hij

koestert vriendschap en is zo ee rlijk als goud. (tegen Hero) Ik zal je

vertellen hoe je je nichtje moet aanpakken, zodat ze verliefd wordt op

Benedic tt. (Tot Leonato en Claudio) En met jullie hulp zal ik Benedictt zo

bewerken dat hij, ondanks zijn grote  woorden  en zijn kleine hart, verliefd

wordt op Beatrice. We zullen Cupido zijn pijlen aanreiken en hem een

handje he lpen me t richten. Eers t... -

LEONATO Vertelt u uw  plannen lieve r binnen, prins. H ier luisteren teve el oren mee. 

(allen af)

TWEEDE TONEEL

DON JUAN Mislukt! Melkmuil Claudio zal toch met die dochter van Leonato trouwen.

BOR ACHIO Jawel, m aar pas ov er een wee k. Tijd geno eg om een stok in  het wiel te

steken.

DON JUAN Elke stok in elk wiel zal mij meer dan welkom zijn. Die Claudio is het

lievertje van m ijn halfbroer. Hij beh andelt hem  alsof het zijn zo ontje is. Ik

kan die etter niet uitstaan. Vraag me niet waarom, maar als ik roet kan

gooien in dat dat door hem geregelde  bruiloftsfeestje zal ik het niet

nalaten.

BOR ACHIO Dat kan. Roet gooien is lastig met schone handen, maar ik weet wel een

manier om ze weer schoon te krijgen.

DON JUAN Nou, zeg op dan.

BOR ACHIO Ik heb u misschien wel eens verteld dat ik wat met het diensmeisje van

Hero heb. Margaretha heet ze.

DON JUAN Ik geloof het wel. En?
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BORACHIO Het is voor mij een koud kunstje om haar op welk moment dan ook naar

de kamer van Hero te sturen, bijvoorbeeld ‘s avonds, en dan voor het

raam te gaan staan.

DON JUAN En hoe moet dat het huwelijk van die twee in de war schoppen?

BOR ACHIO Ik zet de kaars voor het raam, maar venijn moet u er zelf uit puren. U gaat

naar uw  broer de  prins en  u zegt hem ronduit da t hij zijn eigen eer als

edelman en als militair te grabbel heeft gegooid door onze geëerde

strijdmakker Claudio uit te huwelijk aan een slet als Hero.

DON JUAN Daar zal ik dan toch wel iets van een bewijs voor moeten leveren.

BOR ACHIO Afdoend e bewijs om  de prins te m isleiden, om  Claudio’s p lezier te

vergallen en  die ouwe h eer te schande te m aken. W at wilt u nog m eer?

DON JUAN Om m ijn hekel uit te leven aan dat halfbroertje is dat vooreerst vo ldoende. 

BOR ACHIO Op he t gesch ikte moment neem t u Don  Pedro  en Claudio apart en ve rtelt

u hen dat Hero van mij houdt. U zet een uitgestreken smoel op, lult over

vriendendienst, de eer van uw broer, de goed naam van collega Claudio.

U laat merken hoe zeer het u spijt, u pinkt een krokodillentraantje weg en

inwendig krijgt u er nog lol in ook. Wat een schijnheilig vertoon van

maagdelijkheid van die kleine sloerie! Schande! Natuurlijk willen ze

bewijzen. Die heeft u, tastbaar en concreet, feiten! U neemt ze ‘s avonds

mee de tuin in en achter Hero’s raam horen ze mij Hero’s naam noemen,

terwijl ik mijn Margaretha opvrij in het maanlicht. Het moet één nacht voor

de bruiloft plaatsvinden en ik regel het zo dat Hero weg is en

onbereikbaar, zodat h aar trouweloo sheid als ee n paal boven water s taat.

Neem t u van m ij aan dat de vlag gestreke n wordt.

DON JUAN Wat er ook van komt, ik doe het. Ik doe het, ik doe het. Duizend dukaten

voor jou, Bo rachio, als dit plan  lukt. 

BOR ACHIO Dit lukt geheid. Dit lukt geheid.

DERDE TONEEL

(Leonato’s tuin. B enedict op  met boek .)

BENEDICT Niet te geloven! Hoe is het mogelijk dat een man met gezond verstand,

die zo vaak de gek gestoken heeft met die mannen met hun ezelskoppen,

die zich het hoofd op hol lieten brengen door opwaaiende zomerjurkjes,

golvende decolleté’s, goudblonde lokken en kuilwangetjes - dat

uitgerekend zo’n man het slachtoffer wordt van zijn eigen spotlust, omdat

hij zich net zo aanstelt als de ezels die hij eerst voor gek uitmaakte? En

precies zo’n man is Claudio. Niet te geloven. Hoe lang is het geleden dat

hij opveerde bij het geluid van trommels en trompetten? Een dag? Nu

zwelgt-ie bij violen en een opverende fluit. Eerst dronk hij bier en lalde een

soldatenlied, nu nipt hij rosé en citeert liefdespoëzie. Dat geloof je toch

niet? Dat een man zó kan veranderen? Kan ik zo’n metarmorfose

ondergaan, zonder dat mijn hoofd van mijn romp valt? Het is misschien
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niet helemaal onmogelijk dat ik ooit...  Maar nee. Zie ik een mooie vrouw:

het laat me koud. Zie ik een slimme meid: het deert me niet. Zie ik een

fatsoenlijk, eerlijk m eisje: m ooi, ma ar het do et mij nie ts. Misschien  moet ik

er nog een tegenkomen die al die deugden bezit. Die sexy is maar niet

hoerig; slim is maar geen wijsneus; die net is, maar niet preuts. En of ze

dan blond, bruin of zwart is, met groene, blauwe of gele ogen - dat neem

ik zoals het komt. Maar zoiets dat is - onmogelijk. Ah, daar hebben we de

prins, met Monsieur-Parlez-moi-d’amour. Wegwezen. Duik ik in het

groen? N ee, ik ga onder in de m assa. 

(Hij verstopt zich tussen het publiek)

(Op komen Don Pedro, Leonato en Claudio, gevolgd door Balthazer, met

luit)

DON PEDRO Dit is een prachtige plek. Zij wij hier alleen?

LEONATO Geen mens te zien.

DON PEDRO (zacht) Heb je ‘m gezien?

CLAU DIO (zacht) Ja. Niet kijken. Daar.

LEONATO Wat zegt u?

DON PEDRO Dat he t hier zo ru stig is, en  zo stil.

CLAU DIO Hoor! (ze luisteren, stilte ) Ik hoor de stilte ruisen in mijn bloed. Hoe zwijgt

de aarde s til en waardig na  het dalen va n de avon dgloed. 

(Baltazar slaat voorzichtig een akkoord aa n. Claudio zuc ht.)

DON PEDRO Kom Balthaza r, speel nog e ens dat lied. (tegen Leo nato, zacht)  We lokken

de vos voorzichtig uit zijn hol. Ik voel hoe  zijn oren spitst.

BALTHAZAR Alweer? L iever niet. Ik heb na gisterav ond een s tem als schuurpap ier. 

DON PEDRO Dan zing  je maar vals. Straks s meren w e je keel. 

BALTHAZAR Vooruit dan  maar weer, voor de  zoveelste  keer.

(Hij slaat  een rom antisch  akkoo rd aan. V oorspe l)

BENEDICT (zucht) Hoor je dat? Het doet wel iets met je. Hoe is het mogelijk dat

touwtjes va n schapendarm , je ziel los kunne n trillen uit je lijf? Brr.

BALTHAZAR (zingt)

Zucht nie t, meisje, ge en gezeu r 

als een man je weer heeft bedrogen

Een voe t binnen, één  buiten de de ur 

eeuwige trouw is ‘t eerst vervlogen

Droog je tranen en wees niet boos

blijf jezelf, opgewe kt en blij

mannen zijn toch trouweloos
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wees b lij dat jij niet bent als zij

Holladieje joechei

Zucht en klaag dus niet langer

werp weg die natte zakdoek

Was ‘t geen lul de b ehanger?

Schrap z’n naam dan uit je balboek

Droog je tranen en wees niet boos

blijf jezelf, opgewe kt en blij

mannen zijn toch trouweloos

wees b lij dat jij niet bent als zij

Holladie je joechei.

DON PEDRO Echt een heel mooi lied.

LEONATO Droevig ook, vind u n iet?

BENEDICT Droevig, ja. V ond ik ook . 

BALTHAZAR Een beetje schor ben ik wel. Ahum.

DON PEDRO En helem aal niet slecht g edaan. Voor een am ateur.

BALTHAZAR (hoest)  Dank u . Maar m ijn stem..

LEONATO Ach ja. (geeft hem geld) Hier, ga je keel maar smeren, beste man.

(Balthazar af)

DON PEDRO Wat hoor ik Leonato?

LEONATO Ik hoor niets.

DON PEDRO Heeft uw  nichtje Bea trice een oog je laten vallen op  onze Be nedict?

CLAU DIO Niet te geloven, toch?  Dat die dame verliefd zou kunnen worden op een

man.

LEONATO Inderdaad, ongelofelijk nietwaar? En het meest ongelofelijk is nog wel dat

ze juist op Signeur Benedict verliefd schijnt te zijn. Terwijl ze altijd doet of

ze hem  veracht.

BENEDICT Hè!? W at!? Niet te gelov en! Er zit iets in m ’n oor.

LEONATO Het geeft toch wel te denken. Dat uitgerekend zij zo doldriest verliefd op

uitgerekend hem schijnt te zijn.

DON PEDRO Misschien speelt ze alleen toneel? 

LEONATO Dan heb ik nog nooit een actrice zo fenomenaal zien spelen. Wat een

hartstocht, wat een passie.
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DON PEDRO Hoe uit zich die hartstocht dan?

BENEDICT Niet te..-

CLAU DIO Stil eens. (pauze) Ik dacht da t ik wat hoorde. Niets. (zacht) Beet!

LEONATO We l, volgens mijn d ochter . 

CLAU DIO Ja, ja Hero heeft het mij ook verteld.

(Claudio en  Leonato fluis teren opgewonden.)

BENEDICT Wat? Wat?

DON PEDRO Echt waar? Onv oorstelbaa r! Uitgerekend z ij, 

LEONATO - die geen man kon luchten of zien.

CLAU DIO - al helemaal niet als hij Benedict heette. 

BENEDICT Het is dat die brave, oude heer het zegt, anders zou ik het niet geloven.

CLAU DIO (zacht) Haal de vis maar op.

DON PEDRO En heeft ze Benedict haar liefde verklaard?

LEONATO Nee, o nee! Geen sprake van. Ze zegt dat ze dat nooit zal doen. Dat vreet

nou juist zo aan haar. 

CLAU DIO “Hoe kan ik” zei ze tegen Hero, “die hem zo vaak bespot heb, zeggen dat

ik van hem houd?”

DON PEDRO Kan ze het niet schrijven, het uitleggen?

LEONATO Geen s chijn van ka ns. 

CLAU DIO Ze zit hele nachten op haar kamer te pennen, volgens Hero.

LEONATO Prullenbakken vol. W ant ze hee ft zo’n brief nog  niet half af, of ze  scheurt

hem w eer in duizend snippers. 

DON PEDRO Wat een kwelling.

CLAU DIO “Hoe kan ik” zei ze tegen Hero, “hem schrijven dat ik van hem houd, te rwijl

ik weet dat hij uit hetzelfde hout gesneden is als ik ben en da t ik, als ik

zo’n brief van hem zou krijgen, he m rondu it uit zou lachen, oo k al weet ik

dat ik van hem  houd.”

DON PEDRO Zei ze dat? 

CLAU DIO Letterlijk.

DON PEDRO Verschrikkelijk.
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LEONATO Ondragelijk.

CLAU DIO Onoplosbaar.

BENEDICT (zacht) Ongelofelijk.

(stilte)

DON PEDRO Zou het een idee zijn, als iemand anders Benedict hiervan voorzichtig op

de hoogte  brengt?

CLAU DIO Waarom? Hij zou er niet minder hard om lachen. En haar zou hij er mee

achtervolgen.

DON PEDRO Dat zou toch wel erg arrogant zijn. Ik zou hem eigenhandig opknopen.

Zo’n geweldige vrouw!

LEONATO Ze is keurig, maar heus niet preuts.

CLAU DIO Ze is dan wel slim, maar echt niet eigenwijs.

DON PEDRO En ze is sexy, maar niet hoerig.

LEONATO Ze heeft eigenlijk maar een gebrek.

DON PED RO + BEN EDICT   O ja?

LEONATO Dat ze verliefd wordt op  Benedict.

DON  PEDR O + C LAUD IO Ja, da’s wa ar.

DON PEDRO (zucht) Ik wou dat ze mij had gekozen.

CLAU DIO Maar Benedict is eigenlijk helemaal niet zo’n slechte partij. Toch?

LEONATO Zeker nie t.

DON PEDRO Hij is knap. Knapper dan ik.

LEONATO Ondan ks alles straa lt hij een zekere ..  - wijsheid uit.

BENEDICT Ondanks alles?

CLAU DIO En hij heeft lef. E n flair. En hij is vlug. 

(pauze) Heel vlug. (pauze) Van begrip ook.

DON PEDRO Doodzonde. Vooral voor uw nicht. Moeten we het Benedict toch niet

vertellen?

LEONATO Nee. Nee. Uitgesloten. Ik ben bang dat ze het niet zou overleven.

DON PEDRO Het is verschrikkelijk.
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LEONATO Ondragelijk.

CLAU DIO Onoplosbaar.

(pauze)

BENEDICT (zacht) Niet te gelov en. 

DON PEDRO Wat eten we morgen?

LEONATO Zeeduivel. 

CLAU DIO Uit blik?

LEONATO Nee, nee. Vers gevangen.

(Don Pe dro, Leona to en Claud io af)

DON PEDRO (zacht) Vers gev angen, die  is erg goed. 

BENEDICT (komt tevoorschijn) Dit is toch... - niet te  geloven! Da t meisje, H ero, heeft

het zelf gehoord. Dat k an ze niet ve rzonnen h ebben. D at kan niet. Z oiets

verzin je niet allemaal bij elkaar, zeker niet letterlijk. Beatrice? Verliefd?

Op m ij!? Niet te geloven . Maar wa t waar is is waar. Ze heb ben met haar te

doen, dat is duidelijk. Ze denken dat ik haar zou uitlachen. Dat zou ze niet

overleven . Nou ja, zeg! Ze vinden m e arrogant. D at heb ik we l gehoord. Ik

ben nie t achte rlijk. Arrogant! Wat denk en ze w el? Pfuh! Ze m ogen van m ij

denken wat ze willen, m aar hier s taat toevallig we l een m an, die in  staat is

om zijn zw akke kanten onde r ogen te zien , daar naar te  handelen  en ze te

veranderen. Arrogant! Pfuh. Nou ja, misschien soms, een tikkeltje. Een

beetje besche idenhe id op zijn tijd  kan geen kwa ad, Benedict. N iet altijd

meteen klaar staan met je oordeel. En daar dan anderen mee om de oren

meppen. Zoals die Beatrice doet. Tenminste zo doet ze. Ik kan daar wel

doorheen zien. Zo is ze niet. Het is best een gevoelige vrouw, slim maar

niet eigengereid . Keurig , maar heus n iet preuts . En trou wens z e is

behoorlijk sexy. Maar beslist niet hoerig. En ze is verliefd. Op mij. Is niet

eens zo vreemd als het lijkt, eigenlijk. Ik bedoel, ik wil nu niet arrogant

overkomen, maar waarom niet? Ik voel me tenminste op dit moment ook

helemaal knetter ve rliefd op haar worden. De  mensen begrijpen  dat niet.

Die denken dat je zus bent of zo. Die stoppen je in een hokje en vinden

dan dat je dus niet anders kunt zijn dan wat zij denken dat je bent.. Maar

er zijn mensen die in staat zijn een andere kant van zichzelf te ontdekken,

een diepere laag. Dat herken ik heel goed in Beatrice. Van haar denken

de mensen  dat ze n iks van  mann en moet heb ben. En wat b lijkt? Van  mij

denken ze dat ik alleen maar gescholden heb op het huwelijk. Maar ik heb

nooit gezegd dat ik nooit zou trouwen. Nooit. Dat het zo vlug zou gaan,

kon ik ook  moeilijk voo rzien. Som s ben je vlug ger... dan je de nkt. 

(Beatrice komt op; h ij verstijft.)

O, m ijn god, daar heb  je d’r. W at moet ik doen? O,  wat is ze  moo i.
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BEATRICE Ze vroegen me of ik u wilde roepen om aan tafel te komen. Goed, daar ga

ik (roept): signeur Be nedict de tafe l is gedikt!

BENEDICT Ah, Bea trice. Wat aardig. Bedankt voo r de moe ite. 

BEATRICE Doe geen moeite met bedanken. Het was niet uit aardigheid, ik moest

toch die kant op. 

BENEDICT Dat neemt niet weg dat ik het erg aardig vind dat u toch mijn kant

opkwam.

BEATRICE Dat neemt niet weg dat ik het erg eigenaardig zou vinden als we verder

dezelfde kant op ginge n. (ze loopt door) . Bon appetit en laat uw eten niet

koud wo rden. 

BENEDICT Ha! “Da t neem t niet weg dat ik het erg eigenaard ig zou v inden a ls wij

verder dezelfde kant op gingen”. Dat kan twee dingen betekenen. Eén. Ze

wil met mij dezelfde kant op, maar durft niet te geloven dat dat ooit zal

gebeuren. Logisch, want ze kan niet precies zeggen wat ze denkt. Omdat

ze denkt dat het niet kan, tussen ons. Maar ondertussen verraadt haar

gevoel haar natuurlijk toch. Òf, twee... Dat ben ik even kwijt. O, o, wat heb

ik met haar te doen. Wat ben ik knetter, knetter, knetter, knetter verliefd op

die vrouw.
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DERDE BEDRIJF

EERSTE TONEEL

(De tuin. Hero en Ursula. Margharetha komt voorbij met een dienblad)

HERO Margaretha, kun je even komen?

Juffrouw Beatrice leest binnen een boek

Zeg haa r vertrouwe lijk dat je hebt gehoord

dat ik en  tante U rsala hie r in de tuin

op het bankje bij de kamperfoelie zitten,

dat wij spraken over haar en mannen

op een vreemde, fluisterende toon.

Vraag haar of ze rozen wil plukken

voor aan tafel, uit het perk hiernaast

en dat ze z elf maar m oet horen, 

wat jij zo gauw niet kon verstaan.

MARGARETHA Juffrouw ik begrijp de boodschap, u kunt van mij opaan.

URSULA Zo, Hero, nichtje, dat heb je slim gedaan.

HERO O, tante, dit is spannend. Let op nu.

Als Beatrice hier zo dadeli jk komt

zien we haar niet, maar praten destemeer

over haa r en nog m eer over B enedict.

Ik noem zijn naam, u prijst zijn faam.

Ik zeg iets gunstigs en  u nog m eer.

We prijzen hem regelicht de hemel in,

zoals geen enkele man dat verdient

- nou ja, natuurlijk op Claudio na.

En dan v ertel ik dat hij op haar valt:

Sir Benedict op onze Beatrijs.

URSULA Niet kijken, maar daar komt ze al aan.

Ze sluipt als e en kat naa r de mus sen. 

HERO En het mooiste is: wij nemen haar ertussen.

URSULA Dichterbij Hero en nu zacht spreken,

Dan lokk en wij haar de s te beter.

(ze fluisteren)

Wat zeg je daar m ijn lieve kind?

Niet te geloven, dat kan niet zo zijn.

HERO Ik zweer het tante Ursula, het is heus zo.

URSULA Benedict verliefd op onze Beatries?

HERO Stil, tante niem and mag het wete n. 
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URSULA Hoe weet jij het dan? Van wie heb je het gehoord?

HERO Van C laudio. Hij zeg t dat hij gehoord  heeft

hoe Benedict haar naam noemt in zijn slaap

Hij heeft zelfs gezien hoe hij in een boom

een hart kerfde met tweemaal de letter B.

URSULA O, jee. Die arme Benedict. Op Beatrice?

HERO Hij is stapel maar durft het niet te bekennen.

Claudio heeft mij gevraagd het haar te zeggen,

maar ik heb gezegd dat Benedict zich beter in kon houden.

URSULA Maar waarom? Zo’n beminnelijke man!

Tenm inste, onde r zijn afkeer schuilt een zac htaardige be er. 

Zou hij niet een vrouw als Beatrice verdienen?

HERO Verdienen, zeer ze ker tante, zeker.

Maar juist om dat hij zo  gevoe lig is

moet m en hem  een blauw tje besparen. 

URSULA Denk je dat Beatrice zo onvermurwbaar is?

HERO Het is eeuwig zonde en jammer

Maar he laas het is zo nderme er waar.

Beatrice is een volmaakte vriendin.

Zij is vrolijk, eerlijk, edelmoedig.

Er is m aar een  ding da t niet voo r haar ple it

Ze houdt haa r hart gesloten a ls een k luis

Ik denk dat ze de sleutel heeft verloren

En dat diep in dat donkere doosje 

een kleine B eatrice zit verscholen, 

die van alles  en iederee n wil houden, 

Maar die ...

URSULA ja? 

HERO niet van een ander houden kan.

URSULA Dat is verschrikkelijk,

HERO Ondraaglijk.

URSULA Onoplosbaar. 

HERO Daarom  is het maar goed da t zij het niet hoort.

URSULA Wat zou ze hem plagen en bespotten.

HERO Dat is het probleem, onze lieve Beatrice

draait alles om. Ziet ze een knappe man

dan zegt ze ik hoef geen wandelend plaatje.
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Zie ze een belezen  man da n is het:

kan ik hem ruilen als ik hem uit heb?

Staat er een aardige, sympathieke man op de stoep

dan ziet ze  liever een ke rel die zegt waar het op sta at,

maar zodra zich zo’n ijzeren hannes aand ient 

dan blikt ze meewarig op zij en zucht ze

‘Mannen, wat moet je ermee?’

URSULA Misschien valt ze meer op ... ? 

HERO O nee, d at had ik heus wel gem erkt. 

URSULA Misschien is ze.... - frigide?

HERO Tante toch! Zo’n woord. Hoe komt u erop?

De warm te straalt van h aar af. 

Met haar heb je geen kachel nodig.

URSULA Dan weet ik het niet meer. Wat denk jij? 

HERO Het sleuteltje is zoek of gebroken.

En er is geen man die het maken kan.

URSULA Zelfs niet die b rave, beste  Benedict?

HERO Zelfs niet die b ovenste  beste Benedict,

die alleen  lastert en  stoetha spelt

omdat hij verlegen is en verliefd.

Zo’n man kunnen wij het niet aandoen,

om nog meer het mikpunt te worden 

van m ijn nichtjes hoon en spot.

Het is diep treurig en tragisch

maar die arme Benedict zal zijn liefde

moeten slikken wil hij er niet in stikken.

URSULA (zucht) Hoe vro lijk Beatrice dan  ook is, 

nooit zal ze het plezier ervaren dat

jou ten deel valt, lieve kind.

Wanneer vindt de plechtigheid plaats?

HERO Over drie d agen, drie m aanden, d rie jaar.

Wat mij betreft over drie minuten.

URSULA Was je moeder er nog m aar.

HERO Ja, was ze er maar. Kom tante,

Wilt u me helpen met mijn jurk?

Ik weet niet of m’n schoenen erbij passen.

(ze gaan weg)

URSULA Volgen s mij pa st deze  schoen haar w el 

HERO En trekt ze  hem oo k aan. 
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BEATRICE (komt te voorschijn)

Mijn oren gloeien. Heb ik dit gehoord?

Was dat Beatrice waar men over sprak? 

Van wie d e sleutel zoe k is van haa r hart?

Die altijd alles omdraait wat zij zag?

Mijn god, ik sta genageld aan de grond.

De beeldspraak vliegt hier in het rond.

Ben ik dit? E n zeiden z ij Benedict?

Ja, dit bèn ik. E n zij zeiden: Benedict.

Die kluns verliefd op Beatries?

Het is teveel om zomaar te bevatten.

Mijn hart moet hier toch ergens zitten?

Heb ik het ooit wel eens horen kloppen?

Stil. Ik hoor he t nu slaan, he t slaat op hèm . 

Het tikt  Be ne  dict. Ik h eb de s leutel.

Het slot knarst. De deur gaat open.

Het piept en kraakt, en  ik zie Benedict.

Hij doet  dan we l een beetje parm antig

maar da t is branie met een blank e pit.

Ik zag ‘t steeds: hij is verlegen , charma nt, 

maar hij durfde het niet te laten zien.

En ik, ik durfde niet te kijken. O  Benedic t.

Van jou hou ik, van jou ben ik.

TWEEDE TONEEL

(In huis. Don Pedro , C laudio, Bene dict en Leonato kom en op.)

DON PEDRO Er is een tijd van komen en van gaan 

en de tijd van gaan is nu gaandeweg aangebroken.

Vergeef m e mijn onb eholpenhe id, heer Leon ato, 

Het is met pijn in het hart dat ik afscheid neem van dit lustoord en van uw

gastvrijheid, m aar de plicht roe pt mij terug naar het front. 

LEONATO Maar u b lijft toch tot de bruiloft?

DON PEDRO Zeker. Maar daarna moeten wij vertrekken.

CLAU DIO Een soldaat is altijd gereed . 

DON PEDRO Jij blijft tot nader order hier, mijn beste Claudio. Hoe zou ik jou nu kunnen

verhinderen om de vruchten te plukken die niet langer verboden zijn?

Nee, jij mag je voorlopig laven aan de bron die je in dit paradijs gevonden

hebt. Ik denk dat ik Benedict maar mee neem naar de rauwe

werkekelijkheid  daarbu iten. Aan hem  is dit bekoorlijke oord, met al zijn

lieflijke, verborgen plekjes toch niet besteed, nietwaar Benedict? Jij vreet

liever ijzer dan honing uit een potje.

BENEDICT Heren, voor u staat niet dezelfde man als voorheen.

LEONATO Nu u het zegt, u bent de laatste dagen zo serieus.
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CLAU DIO Hij zal toch niet verliefd zijn.

DON PEDRO Je moet hem  niet zo sarren. Een harn as wordt eerde r verliefd d an hij. Als

Benedict serieus is heeft hij hooguit geldgebrek. Hoeveel wil je lenen?

BENEDICT Ik heb geen geldgebrek. Ik heb een ander... uh, een ander gebrek.

DON PEDRO Wat voor gebrek dan?

BENEDICT Pijn. 

DON PEDRO Wat voor pijn? Kiespijn?

LEONATO Vandaa r dat hij zo lacht.

CLAU DIO Laat hem trekken.

BENEDICT Nee.

DON PEDRO Buikpijn?

CLAU DIO Laat het lopen.

BENEDICT Nee.

DON PEDRO Hoofdpijn?

CLAU DIO Hak ‘m  eraf. Jij he bt alleen  maar  last van  dat gem aal.

LEONATO Het is een oplossing, m aar wel e rg radica al.

BENEDICT (zucht) Heren, he t enige wat ik nodig heb is rust.

CLAU DIO Wat zei ik: verliefd.

DON PEDRO Welnee, hij wordt onrustig hier van al dat nietsdoen. Ik neem hem mee

naar het front, dan kan hij daar tot rust komen.

CLAU DIO Waarom scheert hij zich dan iedere morgen?

DON PEDRO Benedic t?

CLAU DIO Waarom kam t hij dan iedere morgen zijn haren?

LEONATO Dat is w aar. Ik heb hem  zelfs voor de sp iegel zien  staan m et een p otje

pommade.

CLAU DIO Pommade? Wat is dat?

DON PEDRO Gel.

LEONATO Gel? W at is dat?
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DON PEDRO Gewoon: vet, reuzel, boter - zoiets.

BENEDICT Heren, alstublieft. Ik wordt hier niet goed van.

DON PEDRO (beziet Benedict aandachtig) Nu je het zegt, Claudio, je kon toch wel eens

gelijk hebben. Maar op wie dan?

LEONATO Nu begint u hem ook al te sarren. Signeur Benedict wilt u mij een plezier

doen en mij naar binnen vergezellen. D e dam es hebben m ijn hulp

gevraagd bij een of ander mannenklusje, maar ik denk dat u daar meer

geschikt voor bent dan ik.

BENEDICT Maar natuurlijk, Heer Leonato, met alle soorten van genoegen. Heren,

gegroet. (tegen Leonato) Komt u?

(Benedic t en Leona to af)

DON PEDRO Zo verliefd als een tortelduifje.

CLAU DIO En vo lgens H ero hee ft Beatrice ook a l toegehapt. Ik ben ben ieuwd w ie

van de twee het eerst iets aan de ander laat merken.

DON PEDRO Die het eerst zijn trots in slikt. En zijn schaamte. Maar wie van de twee het

eerst overstag gaat, daar durf ik niet op te wedden.

DON JUAN (op) Goedemiddag Prins.

DON PEDRO Goede middag  broer.

DON JUAN Kan ik u even spreken?

DON PEDRO Alleen?

DON JUAN Misschien w il Graaf C laudio erb ij zijn. Het b etreft namelijk een kwe stie die

vooral hem  aan gaat.

CLAU DIO Wat is er?

DON JUAN U bent van plan m orgen te trouwen, hee r?

DON PEDRO Dat weet toch iedereen.

DON JUAN Ik weet het niet zo zeker. En de graaf hier wellicht ook niet, als hij weet

wat ik wee t.

CLAU DIO Als er een probleem is, vertelt u het ons dan gauw.

DON JUAN U denk t missch ien dat ik u niet m ag. Ik kom  zo nu en d an wat no rs over. Ik

ben nu eenmaal een man die liever op zichzelf is. Niet zo’n feestganger

en zo welbespraakt als mijn broer hier, die zo vriendelijk is geweest om

voor u d e weg te effene n voor deze ve rbintenis  - en daa rin verm oedelijk

toch wat te  voortvaren d is geweest.

DON PEDRO Maar wat is er dan aan de hand? Spreek!
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DON JUAN Ik ben naar u toegekomen om u te waarschuwen. Laat ik het kort en

duidelijk samenvatten: de jongedame in kwestie.. -  is ontrouw.

CLAU DIO Hero?

DON JUAN Hero, ja. Uw Hero. De Hero van u, maar niet van u alleen.

CLAU DIO Ontrouw?

DON JUAN Dat is het nette woord daarvoor. Ik kan andere, minder nette woorden

bedenken die eigenlijk beter zouden passen bij deze dame en bij haar

gedrag, m aar dat laat ik beleefdheidshalve aan  uw verbeelding over.

Mocht u willen weten of dat wat u aan onbehoorlijks bedenkt ook

daadwerkelijk moet worden toegeschreven aan deze... - meid, dan wil ik u

graag de bewijzen leveren. Dan kan vanavond nog. Komt u beiden mee

naar een plek hier dichtbij en ik zal u laten zien, hoe iemand door het

venster van haar kamer naar binnensluipt en door haar op de avond voor

haar huwelijk - om het zomaar eens te zeggen - met open armen

ontvange n wordt.

CLAU DIO Dat is toch niet mogelijk?

DON PEDRO Ik kan het niet geloven.

DON JUAN Als u de moed niet heeft om te geloven wat u ziet, dan kunt u maar het

best uw ogen sluiten. Ik raad u aan om ze dan ook voor de rest van uw

huwelijk  zovee l moge lijk dicht te h ouden . Maar ik denk  dat uw eer als

man, en  als soldaat, het van u vraagt om o p te treden a ls u gezien h eeft,

wat ik u zal laten zien.

CLAU DIO Als het we rkelijk waar is da t ik vanacht te  zien krijg wat u  daar zegt, d an..

Dan zal ik haar morgen voor het altaar publiekelijk aan de schandpaal

nagelen.

DON PEDRO Ik leeft met je mee. Ik voel me aan je verplicht. Als het werkelijk zo is, dan

denk ik dat dat het juiste is.

DON JUAN Ik ben er niet op uit om de jongedame zwart te maken. Doet u vooral

niets, vóór u zich heeft laten overtuigen door wat ik u vanacht zult laten

zien. Heren, tot middernacht, op  deze plek . (af)

DON PEDRO Wat een rampdag.

CLAU DIO Wat een ramp! 

DON PEDRO En wat een schande.

CLAU DIO Vreemd, hoe het geluk je zó kan bedriegen.

DERDE TONEEL
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(Wijkag ent Harry R ozebottel kom t op met de voorzitter van  het W ijkcomité

Onno Onderdeur. Gevolgd door de vrijwillige burgerwachters Johannes

Worstwege r en Hube rtinus Botva nger.]

ROZEBOTTEL Deugen deze knapen wel?

ONDERDEUR Die deugen als de besten, want als ze niet zouden deugen, zou het niet

best zijn.

ROZEBOTTEL Klopt als een bus. Daar is geen zere vinger tussen te krijgen, buurman.

ONDERDEUR Dit is Johan nes W orstvange r. En dit is Hubertinus Botvanger.

BOTVANGER (tegen R .) En wie is u?

ROZEBOTTEL Als u mij nu even aan het woord laat, ja, dan zal ik zo vrij zijn mij althans

aan u voor te presenteren. Wel dan wij - dat betreft u dus hier beiden en

ondergetekende persoon - is hier op verzoek van de heer Onno

Onderd eur, alhier naast mij staand en zittend  voorzitter van het wijkcomité

- en toevallig ook nog eens mijn buurman zijnde, dus dat praat wat

makkelijker over de heg, maar dit terzijde gelegd - en wel hierom omdat

vanwegens Zijne Doorluchte Hoogheid onze Vorst hem (wijst op

Onderd eur) en in commissie mij - ik dus, zijnde het bevoegd gezag -

gelast is geworden om zorg te dragen over de persoonlijke veiligheid van

Zijne Hoogheid de Prins en van al de zijnen, voorzover althans alhier

vrijblijvende ten huize van onze hoogbeleefde vorst Leonato, en bovendat

om onder mijn bezielde leiding een zeiltje in het oog te houden op de

algehele ongeregeldheid-pretentie indien er onverhoopt toch wat mocht

voorvallen ten tijde van he t verblijf van Zijne P rinselijke Hoogheid alhier,

daarbij ingerekend de algehele omgeving van alle belendende panden

ernaast, bestrijkende de sector zuid, noord, oost en (kijkt op kaart)  west.

Vragen?

BOTVANGER En wie is u?

ROZEBOTTEL Niet alles  tegelijk, ja , want dan word t het een  puinzooi. Kijk, no u ligt mijn

hele schema weer in een deuk. Maar goed, daar red ik me wel mee, want

interviseren is mijn vak.  Mijn naam dus  is, zoals ik al zei, maar ik herhaal

het graag, hulpwijkagent zesde klas, en ik ben Harry Rozebottel, maar

noem mij maar gewoon formeel Knobbel, want zoals andere figuren

begaafd zijn met een knobbel voor wiskunde of taal - ik ook trouwens - zo

heb ik als he t ware een  enorme  neus voo r waar het in deze tak van sport

allemaal omheen draait, namelijk te weten ..., wacht even, ik heb het hier

ergens vo or u opges chreven....  - juist (hij leest van twee briefjes). Het

gaat in de essens eigenlijk feitelijk maar om twee motto’s, en dat is:

veiligheid, veiligheid en (draait het tweede briefje om) nog eens veiligheid.

(schreeuw t) En natuur lijk  dood aan de  terror iste n! 

ONDERDEUR En wat moeten ze doen, buurman?

ROZEBOTTEL Wat moeten ze doen? W at moeten ze doen?

BOTVANGER Ja, wat moeten we doen?
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ROZEBOTTEL Vraag niet: wat moet ik doen voor mijn wijk, maar wat kan mijn wijk voor

mij doen.

ONDERDEUR Weet u dat zek er, buurm an?

ROZEBOTTEL Zekerheden bestaan niet meer buurman, wij kunnen tegenwoordig alleen

nog terugvallen op ons eigen en dat is een harde klap.

WORSTW EGER Ik durf het eigenlijk niet te vragen, maar kunt u misschien iets meer

zeggen v an wat we  dan doen , als wacht.

ROZEBOTTEL De allereerste vraag waar het in laatste instantie op neer komt bij de

forma lisatie van een v rijwillige burgernach twach tvigilante  op aanwijzing, is

natuurlijk niet wàt kan je doen, maar: wat kàn je doen?

WORSTW EGER O.

BOTVANGER Ja. (ze kijken elkaa r niet begrijpend  aan, stilte.)

ONDERDEUR We l, hij (wijst op W orstweger) kan lezen en h ij (wijst op Bo tvanger)  kan

schrijven.

ROZEBOTTEL Top! Dan  zijn jullie uitgelezen als  teamplayers! Hier heb jij pap ier (geeft

Botvang er papier)  en jij een pen. (Botvanger en Worstweger wisselen de

attributen).

WORSTW EGER En wat moeten we daarmee doen?

ROZEBOTTEL Wat moeten we daarmee doen? Wat moeten we daarmee doen? De

intelligente coëff icient van de gemidde ld doorgesneden vrijwillige r daalt

met de dag buurman.

ONDERDEUR Het is wat. S nappen ju llie dat dan niet?

WORSTW EGER Nee.

BOTVANGER Nee.

ONDERDEUR Ze snap pen het niet.

ROZEBOTTEL (zucht, schreeuwt)  Boeven vangen!

ONDERDEUR Boeven vangen.

BOTVANGER Met pen  en papier?

ROZEBOTTEL Zodra je een verdacht figuur in de picture krijgt, dan slinger je hem op de

bon.

WORSTW EGER Wie is v erdacht?

ONDERDEUR Ja, hè, hè. 



-35-

ROZEBOTTEL Goeie v raag, W orstvange r. 

BOTVANGER Hij is Worstwege r, ik ben Botv anger.

ROZEBOTTEL Kop dicht Botweger. Verdacht is ten eerste: hij/zij die zich verdacht

ophoudt; ten tweede: hij/zij die zich vercamoefleert in een lange regenjas

en een  donke re zonn ebril; ten v ierde: hij/z ij die geen  volledige  beken tenis

heeft afgelegd  en ten eerste: ied ereen d ie hetzij tw ee benen hee ft, hetzij

minder dan twee benen heeft, maar honden zou ik niet uitsluiten.

ONDERDEUR Nou, da t lijkt me duide lijk. 

WORSTW EGER Hoe we ten we nou dat iemand niet tot he t gevolg van de Prins  hoort?

ONDERDEUR Ja, hoe zien die eruit?

ROZEBOTTEL Stomme vraag, Worstbot. Al de personen behorende tot het doorluchtige

gevolg van zijne Hoogheid de prins zullen verklaren dat zij tot deszulks

behoren, dus mensen van dat nivo val je niet lastig.

BOTVANGER En wat doen we dan met verdachten personen?

ONDERDEUR Nou, wa t denk je ze lf?

ROZEBOTTEL Verdachten w orden o nverw ijld in de boeien geslagen , krijgen een prop  in

hun mond en worden geblindeerd. Daarna vraag je hun naam en laat je ze

een bekentenis tekenen. Wie niet meewerkt is eigenlijk al schuldig, dus

die sleep je naar mij. Maar denk erom: altijd beleefd blijven en met twee

woorden  spreken. 

ONDERDEUR Duidelijk? Dan stappen wij maar eens op buurman.

ROZEBOTTEL Mannen, jullie kúnnen het. 

(Onderd eur en Ro zebottel gaan a f.)

WORSTW EGER Wanneer wo rden we a fgelost?

ROZEBOTTEL Zo gauw  we een n ieuwe ploeg  hebben. (af.)

(stilte)

BOTVANGER Nou, daar staan we dan. (stilte. Ver weg klinkt een u il.) 

WORSTW EGER Daar staan we dan. (pauze)

BOTVANGER Zullen we gaan zitten?

WORSTW EGER Mag dat?

BOTVANGER Waarom niet? (Ze gaan op de grond zitten, pauze).
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We kunnen ook gaan liggen.

WORSTW EGER Mag dat?

BOTVANGER Waarom niet? (Ze trekken een kussen onder hun kleren vandaan en gaan

met hun hoofd op het kussen liggen. Pauze)

WORSTW EGER Zo kun je verdachten beter zien aankomen.

BOTVANGER (gaapt)  Wie w as ook al w eer verdacht?

Worstvanger (gaapt)  Iedereen d ie niet ligt, geloof ik. O f andersom . Of allebei. 

BOTVANGER We mogen wel uitkijken. 

(Ze vallen in slaap)

(Borachio en Conrado komen op)

BOR ACHIO Taradieboemd iejee. Die dikke dominee... Heb  je nog wat v an dat boc ht?

CONRADO Sst. Hier, d ie fles heb ik uit de  keuken  meegepikt.

BOR ACHIO (drinkt) Pik, pik, pik - ik heb je pik, zei de kip. Tok, tok, tok, jij gaat op stok

zei de haan. Hop, ho p, hop - in de pan zei de kok. (hij lacht) 

CONRADO Stil, ze kunnen ons horen.

BOR ACHIO Hoe kan dat nou?  Het is hier ha rdstikke donker. (hij struikelt over iets) Au.

(De wachters schrikken wakker, maar durven zich niet te verroeren)

WORSTW EGER Wat was dat?

CONRADO Wat was dat?

BOR ACHIO Hee, ik hoor een echo.

CONRADO Jij bent bezo pen. 

BOR ACHIO O ja, dan hoor je alles bubbel in het bonker. Ik bedoel dobbel in het

dunker.

CONRADO (neemt ook een slok) Nou, hoe zat dat met die heldendaden van je?

BOR ACHIO O ja, waar was ik. Even drinken. O ja, voor u staat de grootste acteur van

het westelijk halfrond, meneertje.

CONRADO In ieder geva l de meest bezope n acteur.

BOR ACHIO En de  best be taalde. D uizend  dukate n voor é én schnabbe l. Wa t zeg je

daar va n, Babbel?

CONRADO Duizend dukaten voor één klus? Hoe duurder, hoe smeriger denk ik wel

eens. 
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BOR ACHIO Kan je nag aan. Deze was heeel, heeee l goor. (vette lach)

WORSTW EGER Zijn deze verdacht, Hubertinus?

BOTVANGER Weet ik het. Draagt-ie een regenjas?

CONRADO Sst. Ik hoo r wat. 

BOR ACHIO Ik hoor ook  wat. Ik hoo r het geld nou  al ramm elen in mijn b roekzak . 

CONRADO Nou, vertel, wat moest je doen?

BOR ACHIO Je kent die vlam van me, Margaretha?

CONRADO Ja natuurlijk.

BOR ACHIO Waauw, wat een s tuk is he t toch, wat een k ont, wa t een vo orgeve l.

CONRADO Man, da t weten we  nou wel. Schiet eens  op en gee f die fles eens  door.

BOR ACHIO Jij bent gewo on stinkend jaloers. (drinkt)

CONRADO Ik ga hier niet op wachten. Ajuu.

WORSTW EGER Nee, blijf!

BOTVANGER Sst!!

WORSTVEGER Anders h oren we toch niet wat d ie ander ged aan heeft?

CONRADO Nou, goed dan.

BOR ACHIO Wil je nou nog horen wat ik gedaan heb?

WOR STW EGER + C ONRADO : Ja-ah!

BOTVANGER Ssst!

CONRADO Wat was dat?

BOR ACHIO Nou je he t zegt, ik hoo r ook van a lles dubbel. G oed wijntje. (Hij geeft de

fles aan Conrado)

CONRADO Nou, wat heb je gedaan?

BOR ACHIO Wat ik gedaan heb? Ik heb d’r effe lekker opgevreëen.

CONRADO Margaretha?

BOR ACHIO Ik heb het to ch niet ove r de tafelpoot?

CONRADO En daarvoor geeft onze baas jouw duizend dukaten? Dit moet wel het

dieptepunt van zijn depressie zijn.
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BOR ACHIO Voor het raam.

CONRADO Je kreeg duizend dukaten voor het raam?

BOR ACHIO Van Hero.

CONRADO Je kreeg duizend dukaten van Hero?

BORACHIO + WORSTWEGER Luister nou even, ja!

BOTVANGER Ssst!

CONRADO (kijkt naar de fles) Dit is raar spul.

BOR ACHIO (staccato, om zelf niet de draad kwijt te raken) Ik heb dus Margaretha -

opgevreën - voor het openstaande raam - van de kamer - van Hero. Daar

had ik haar met een smoes naar toegelokt. En dan zei ik steeds zo van

(hijgerig) O, hee-ho, hee-ho, hee-ho.

CONRADO O. Hee-ho in de kamer van Hero. Je vindt de keukentafel niet opwindend

genoeg m eer?

BOR ACHIO Hè, hè. Zodat zij het zouden horen, natuurlijk.

CONRADO Over goor gesproken.

WORSTW EGER + BOTVANGER Wie dan?

BOR ACHIO (tegen Conrado) Claudio en  de Prins na tuurlijk. 

CONRADO Claudio en de prins?

WORSTW EGER + BOTVANGER Claudio en de Prins!

BOR ACHIO Ja (vingert in zijn oor) . En Don Juan natuurlijk.

CONRADO O, maar nu begin ik het te begrijpen.

BOTVANGER Nou, ik niet.

WORSTW EGER Ssst.

CONRADO Don Juan wist natuurlijk dat jij het was, met Margaretha.

BOR ACHIO Ja! J a! 

CONRADO Terwijl Claudio en de prins dachten ..

BOR ACHIO - dat ik met Hero stond te hee-ho-en.

CONRADO O, ja, ja: hee-ho - He-ro!
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BOR ACHIO Ja, ja, ja! Man, je had die Claudio moeten zien wegstampen. “Ik maak het

uit, ik maak he t uit!”. En de  prins zo  bleek a ls een schimm el.

CONRADO En Ma rgaretha ha d niet in de gate n dat jij haar, hoe  zal ik het zeg gen, ...

BOTVANGER Verneukte!!

(Borachio en Conrado schrikken op, trekken hun dolk. De fles valt op de

grond.)

BORACHIO + CONRADO Wie is  daa r!?

(Worstweger maakt zich uit de voeten. Borachio en Conrado ontdekken

Botvang er en kom en dreigend  op hem af.)

BOTVANGER Goedenavond. Mocht u tot het gevolg van de prins behoren, heren, dan

kan ik u ve rzekeren d at u er NIET gloeiend  bij bent.

BOR ACHIO Hij heeft alles gehoord.

CONRADO Maak  ‘m af.

(Wo rstweger hee ft de fles o pgepakt en slaat Con rado en  Borachio

daarmee van ach teren neer.)

WORSTW EGER Dit is zeker een stevig wijntje.

BOTVANGER Pfew.  Kom  op! We breng en de verdach ten naa r meneer Rozebottel.

(Ze slepen Borach io en Con rado af.)

VIERDE TONEEL

(De kamer van Hero, met raam. Hero is bruidskleding aan het passen,

Ursula en  Margaretha helpen.)

HERO Ik weet niet wat ik moet kiezen. Was Beatrice er maar, die is altijd zo

zeker van zichzelf. Margaretha, wil jij haar niet even halen?

MARGARETHA Jawel juffrouw.

HERO En wil je dat raam dichtdoen? Het tocht hier zo.

MARGARETHA Ja zeke r, juffrouw. 

URSULA Ik haal haar wel even. Ik zag haar net nog lopen en ik geloof dat ze

dringend be hoefte hee ft aan een opbeurend  woord. (af)

HERO Ik weet het niet meer. Misschien moet ik maar gewoon in een

aardappelzak.
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MARGARETHA Maar wat is nou het probleem, juffrouw?

He ro: Ik weet het niet meer. Ik vind die schoenen beeldig bij het tasje passen en

het tas je past best we l bij die handscho enen, m aar ik vind die

handschoenen e cht niet bij deze  schoenen kunne n. 

MARGARETHA En als u het tasje nu weglaat? Of u neemt andere andere handschoenen?

HERO Andere hands cho ene n? M aar  dez e heb ik  gek regen v an C laudio! 

MARGARETHA Dan moet u toch het tasje weglaten. Of zullen we andere schoenen doen?

HERO Maar waar moet ik dan op lopen?

MARGARETHA (zucht) Lieve juffrouw . Het kom t vast goed . U zult er prachtig uitzien. 

HERO Ik hoop he t maar.

MARGARETHA Desnoods op blo te voeten. U iteindelijk moe t alles toch we er uit. 

HERO Wat bedoel je?

MARGARETHA Weet u wa t een bru idegom  het mooist vindt van d e mooie kleren van z ijn

bruid?

HERO Nee. 

MARGARETHA Dat hij ze ‘s avonds u it mag trekk en. 

HERO Margare tha! Schaam  je je niet?

MARGARETHA Waarvoor? Ik zeg het zoals het is. En wat is er mooier voor een vrouw dan

haar mooiste kleren uit trekken voor haar geliefde en zich in plaats van

kleren door hèm te laten bedekken, die zijn mooiste kleren speciaal voor

haar heeft uitgetrokken?

HERO Ik krijg er een k leur van. 

MARGARETHA Die staat u ook heel mooi. U zult zien, juffrouw: hij past vast als een

handschoen.

BEATRICE (op) Goedemorgen, lieve Hero.

HERO Goedemorgen, Beatrice! Waar zat je?

BEATRICE O ergen s nergens . Je tante ze i dat ik je raad m oest geve n. 

HERO Ben je ziek? Je ziet zo bleek.

BEATRICE En jij zo rood. 

HERO Uh.. W e hadden  het over sc hoenen. 

MARGARETHA Ja, en wie d e schoen past trekke hem aan. 
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BEATRICE Wat bedoel je daarmee?

MARGARETHA Dat deze bruidskleren u ook niet zouden misstaan. Als u ze straks, na de

plechtigheid heeft afgelegd, juffrouw Hero, kunt u ze dan niet voor een

dagje aan juffrouw Beatrice lenen?

BEATRICE Sinds wanneer ben jij zo grappig?

MARGARETHA Sinds u het veel minder bent, denk ik.

BEATRICE Wat wordt ik toch  moe van al de grappen en gro llen. 

HERO Arme nicht. Wat scheelt er dan aan? 

MARGARETHA Wat u nodig  heeft is e en hartv ersterkertje. Ik heb hier nog een  glaasje

Benedic tine likeur.

BEATRICE Hoezo Benedictine likeur? Waarom Benedictine? Wat bedoel je daar nu

weer mee?

MARGARETHA Niets, h elema al niets. H oezo?  U leek  me n iet zo’n b ierdrinke r. En toe vallig

staat hier nog  Benedic tine likeur. (tegen Hero) Heb ik iets verkeerds

gezegd, juffrouw?

HERO Nee M argaretha. J e bent gew oon een flap uit.

MARGARETHA Wat betekent het d an: ‘Benedictus’?

HERO Ik zou het niet weten. Weet jij het, Beatrice.

BEATRICE We l, ‘Bened ictus’ be tekent ... ‘de gez egende’ (Margaretha en Hero

proesten h et uit). Of ook w el ‘hij die het goed g ezegd he eft’. (Margaretha

en Hero proes ten nog  harder) . Ik begrijp werkelijk niet wat er te lachen

valt. Dan doe je een keer niet grapp ig en dan rollen  ze over de  vloer.

URSULA (op) Ze komen, ze komen! De prins, de graaf, signeur Benedict, Don

Juan, ze naderen uit de verte in volle gallop. Kom mee!

HERO Waar zijn m’n sc hoenen?  Ach laat oo k maar. 

(allen af)

VIJFDE TONEEL

(Hal in Leonato’s huis. Leonato is zich aan het verkleden. Rozebottel en

Onderd eur op.)

LEONATO Goedemorgen agent. Is er iets? 
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ROZEBOTTEL Hooggeachte he er Leonato . Er is iets, jazeker, er is iets. En  er is zelfs

meer da n dat.

LEONATO Wat dan? Houdt u het alstublieft beknopt, beste man, want ik heb het

bijzonder druk.

ROZEBOTTEL Ik heb een knobbel voor beknoptheid, edele vorst, want als bewakers van

de algehele orde en rust houden wij voortdurend de vinger aan de knop

van wat z ich maa tschappe lijk afspeelt.

ONDERDEUR Mijn buurm an hier bedo elt dat er zich va nacht iets a fspeelde...

ROZEBOTTEL Dank voor uw interveniëntie, buurm an, maa r als u mij niet kwalijk neem t,

lijkt het mij toch beter dat het bevoegd gezag in de daarvoor bestemde

termen h et voorbijgevallen delict decre teert.

LEONATO Heren, wat is er?

ROZEBOTTEL Juist. Wat is er? Wat is er niet? Dat is de vraag. Wij van het bevoegd

gezag zijn dag en nacht met die vraag in touw, zonder dat het altijd lukt

om er ee n eind aan  vast te kno pen. 

LEONATO De feiten graag, de feiten.

ROZEBOTTEL Juist In feite draait het altijd om de feiten, de feiten en de feiten alleen. Dat

houd ik buurman Onderdeur hier ook altijd voor. Alle non-feiten dienen

onverwijld te worden verwijderd en vernietigd, zodat alleen blote feiten

boven he t water op tafe l komen  drijven. 

LEONATO Nou? En?

ONDERDEUR We hebben twee dronkelappen aangehouden.

ROZEBOTTEL Mag ik even ja? Als we alle feiten zomaar onoordeelkundig door elkaar

gaan husselen, dan loopt de p rocedu re in de duizenden, ja? W illen wij

dat? Nee, dat willen wij niet. (tegen Leonato) Een beste m an, m ijn

hoogbegeerd e vorst , geen k waad w oord, m aar buu rman  hier snapt als

leek niet alijd dat als er twee mannen op een paard zitten, er èèn achterop

zit en dat God dat niet anders gewild had, anders had hij de paarden wel

anders ge maak t.

LEONATO Heren, het was u misschien nog niet opgevallen, maar ik heb geen tijd.

Vertelt u mij nu onmiddellijk wat er met die dronkelappen is. Ik sta met de

deurklink in de hand.

ROZEBOTTEL O ja? Neemt u me niet kwalijk, hoogheid. Dat was me niet opgevallen.

Wel, ik zal terstond en recht door zee terzake komen, zoals u dat van mij

niet anders gew end bent. De zaak zit name lijk zo: hedennacht zijn in

kennelijke s taat ten uwent -

LEONATO Waar?

ONDERDEUR In de tuin. 



-43-

ROZEBOTTEL Ten uwent en alhier dus twee hoogst suspecte motieven ingerekend -

LEONATO Motieven?

ONDERDEUR Boeven.

ROZEBOTTEL - uitgerek end door de m oedige in zet van  een door mij pe rsoonlijk

afgetraind korps van onze vrijwillige veiligheidswaakwacht. Voornoemde

motieven hebben blijk gegeven van onbetamelijk gebruik van taal en

zeden en  zijn derhalve v oor zeker in b ewaring ge steld. 

LEONATO En nu?

ROZEBOTTEL Graag hadden wij voornoemde motieven onder verhoor geworpen in uw

hoge persoonlijke aanwezigheid.

ONDERDEUR Ze hebben iemand bedrogen.

ROZEBOTTEL Hun onschuld staat nog ter bewijsvoering zolang ze verdacht zijn,

buurman.

BODE (op) Heer Leonato. U wordt verwacht. De bruiloft gaat beginnen.

LEONATO Heren , uw tijd is op. Verhoort u die  twee lieden zelf m aar, en b rengt u m ij

morgen  verslag uit. (loopt weg) Op één A-viertje graag.

(af, met bode)

ROZEBOTTEL Een briljant idee! Op naar het cachot! Deze smeerlappen mogen bidden

en smeken wat ze willen, wij zullen ze genadeloos verhoren. Buurman,

licht onze vrijwillige nachtwachters van hun bed en gelast hen pen en

schrijfge rief mede te ne men. 

ONDERDEUR Tot straks.

ROZEBOTTEL En, buurm an...

ONDERDEUR Ja?

ROZEBOTTEL Valt u mij alstublieft niet voortdurend in de rede, ja?

(Onderd eur knikt he ftig ‘nee’; ieder naar een  andere ka nt af.)
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VIERDE BEDRIJF

EERSTE TONEEL

(In een kapel, voor het altaar. Claudio, don Pedro, don Juan, Pater

Franciscus, Antonio, Ursula, Beatrice, e.a. [NB Maar niet Marghareta.] Op

komt Leonato, die zijn doc hter Hero aan zijn arm naa r het altaar voe rt.)

PATER Welkom, u allen hier bijeen, bij de inzegening van dit huwelijk. Graaf

Claudio, edele heer, zijt gij hier om deze dame te trouwen?

CLAU DIO Nee.

PATER Nee?

LEONATO Nee, eerwaarde. Gij zijt hier om hem en haar te trouwen. Hij is hier om

mèt haar te trouwen.

PATER Juist. Jonkvrouw, zijt gij hier om met deze graaf te trouwen?

HERO Ja.

PATER En is hier iemand die enig beletsel weet tegen dit voorgenomen huwelijk?

Laat hem naar voren komen en spreken, of voor altijd zwijgen.

LEONATO Die is er niet, dus u mag doorgaan.

DON PEDRO Die is er  wel.

CLAU DIO Vorst Leonato, geeft u mij dit meisje, uw dochter, uit vrije wil en met een

zuiver geweten?

BENEDICT Hoort d it erbij?

LEONATO Wel, waarde graaf, zeer zek er. 

CLAU DIO En zuive r?

LEONATO Ik geef u haar zo zuiver als ik haar van haar moeder gekregen heb.

CLAU DIO Hoe kan ik een gift van deze waarde ooit teruggeven met een gave van

gelijke waarde?

DON PEDRO Niets, tenz ij u haar zelf terug g eeft aan de  gever. 

CLAU DIO Dank u Prins, voor dat goed advies.

Ik zal de daad nu voe gen bij het woord. 

Hier, Leonato, heeft u uw rotte vrucht retour

Geef hem niet weg aan een eerlijk man,

want haar eer is niet meer dan schone schijn.
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Zie, hoe zij hier in onschuld staat te blozen

Wie zou niet zweren dat ze maagd was?

Wie zou niet geloven dat ze is wat ze schijnt.

Maar ze is het niet. Ze is het zeke r niet.

Ze heeft haar onschuld laten stelen.

Haar blos  duidt slechts  op haar schande. 

LEONATO Wat zegt u daar? 

CLAU DIO Dat ik haar niet zal trouwen, voor geen goud

zal ik mij verb inden met zo’n scha ndvlek. 

LEONATO Maar waarde graa f, als u misschien door 

eigen toedoen haar weerstand heeft gebroken,

haar vroeg tijdig hebt verleid tot - 

CLAU DIO Ik weet wat u wilt zeggen: als ik haar nam

voor he t huwe lijk werd gesloten , dan na m zij

mij als haar toek omstige man, dan  had ik

alleen te vroeg de vrouw  omhelsd, die niets

liever wilde.

Nee, Leonato.

Nooit heb ik haar verleid tot iets onoirbaars,

als broer tegenover zus heb ik mij gedragen,

met niet anders dan schuchtere liefde.

HERO En scheen ik jou dan ooit iets anders toe?

CLAU DIO Vervloek  de schijn. Ik ruk dat ma sker af.

Jij leek mij een godin, zoals Diana, kuis,

die zich door geen enkele man ooit liet verleiden,

maar jij bent erger dan Venus, erger dan

een loopse teef.

HERO Wat mankeert u dat zo  gemee n spreekt?

LEONATO Zegt u dan wat, mijn waarde Prins.

DON PEDRO Wat moet ik zeggen?

Ik ben beledigd nu blijkt dat ik mijn best deed

om m ijn beste vriend  te laten huwen me t een slet.

LEONATO Hoor ik die woorden werkelijk, of droom ik ze?

DON JUAN U hoort ze , heer, en wa t u hoort is waa r.

BENEDICT Dit heeft niet echt iets van  een bruiloft.

HERO ‘Waar’, mijn God . 

CLAU DIO Zeg mij: ben ik Claudio?

Is dit de Prins? En dit zijn broer? Ja of nee?

En lijkt zij op Hero? Zie ik het wel goed?
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LEONATO Waar wilt u heen? Waar dient dit toe?

CLAU DIO Een vraag maar, Leonato, een vraag maar

wil ik voorleggen aan uw dochter Hero.

Vraagt u h aar om n aar waarhe id te antwoo rden. 

LEONATO Dat zal ze zeker. Zul je dat, mijn kind?

HERO Lieve heme l sta me bij. W aarom  wordt ik

hier plots onderwerpen  aan een verhoor?

CLAU DIO Wie was de man met wie jij gisternacht

voor het raam van je kamer samen was,

tussen twaalf en één? Antwoord daar eens op,

maagd!

HERO Ik heb m et geen m an gesproken op da t uur.

DON PEDRO Ze liegt. Het spijt mij dat u dit moet horen.

Mijn bro er, de graaf en ik , wij alle drie

hebben h aar duidelijk op d at uur gehoord

Ze vree m et een of an dere geile ploe rt,

die ronduit sp rak over talloze afspraak jes, 

die hij  met haar had, ‘s nachts in het geheim.

DON JUAN Dergelijk schunnige zaken zou een 

fatsoenlijk dochter niet eens mogen horen.

Haar gedrag is gênant en een schande.

CLAU DIO O, Hero, He ro. W at een H ero zou  je zijn

als je geweest was w at je leek. Als s lechts

de helft van je uiterlijke schoonheid 

gelijk was aan je ziel, je hart en je gedrag.

Vaarwe l, bedriegelijke ge liefde. 

Vaarwel, mooiste, die het lelijkste deed.

Nooit meer zal ik de liefde nog proeven.

Na jouw bedrog zal achterdocht mijn blik 

vertroebelen. Wie zegt mij dat alles 

wat mooi lijkt, zuiver, puur en echt, het is,

en niet iets anders, smerig, lelijk, vals.

LEONATO Ik voel de punt van ee n dolk in m ijn borst. 

(Hero valt in onmach t.)

BEATRICE Nichtje, liefje? W at gebeurt e r?

DON JUAN Laten we gaan. Ze stikt in haar leugens.

Wat aan ‘t licht kwam, is m eer dan zijn aa nkan. 

Kom.

(Don Pe dro, don Ju an en don  Claudio af)

BENEDICT Hoe is he t met haa r?
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BEATRICE Dood. Help, ze is dood.

Hero, liefje. Oom, help, Benedict, toe.

LEONATO Laat de dood haar maar halen, laat haar gaan.

De dood alleen kan haar schande wissen.

BEATRICE Hero, hoor je me?

PATER Ze ademt. H ou vol!

LEONATO Leeft ze dan nog?

PATER En waa rom zou  ze niet?

LEONATO Waarom niet? Omdat niets deze schande 

kan overleven. Hoe moet zij leven

met het m erkteken v an haar schuld, geke rfd

op haar naam, op ons huis gebrand.

Ooit heb ik geklaagd over de gierigheid 

van de na tuur, die m ij maar één  kind gaf.

Was het mij maar nooit gegeven, dat ene.

Ooit leek ze mij zo lief, zuiver, eerlijk.

Aan niets ter wereld hoefde ik te hechten,

omdat zij mijn alles was, mijn wereld,

de troost van mijn bestaan - en nu, nu

is er niets om  voor te leven, niets dat 

deze schande ooit nog weg kan wassen.

BENEDICT Alstublieft hee r, kalm, ka lm. Ik kan  het 

nog niet bevatten wat hier gebeurd is.

BEATRICE Ik zweer het: mijn nicht is vals belasterd!

BENEDICT Mevrouw, sliep u op  haar kam er, die nacht?

BEATRICE Nee, deze keer niet, maar tot die nacht

heb ik een heel jaar bij haar gelogeerd.

LEONATO Ziet u! Ziet u! Niem and was  toen bij haar.

Liegen die beide heren soms? Liegt Claudio?

Hij had haar lief, huilde bittere tranen,

terwijl hij haar beschuldigde. Laat ons

weggaan, verdwijnen, sterven.

PATER Luistert u!

Ik heb to t nu stee ds gezwegen , omdat ik

al die tijd moest kijken naa r het gezicht 

van deze jonge vrouw. En wat ik zag

was geen schaamte voor een wandaad,

die zij heeft bedreven, maar schaamrood

voor het lelijks w aarvan m en naar be ticht.

Zij is een  engel d ie men  voor du ivel 
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houdt, en niet meer weet waar zij moet kijken.

Noem mij gerust een dwaas, die zijn wijsheid 

uit boeken heeft en niet uit het leven.

Een pater zonder ervaring in zaken 

van het ha rt, maar ik w eet het zeker:

hier ligt een lieve bruid die is bezoedeld 

door een dwaling.

LEONATO U praat recht wat krom is,

pater. Ze v erdroeg de  naakte wa arheid niet 

en daarom viel ze flauw. Ontkent ze soms?

U probeert slechts de schande te bedekken.

PATER Juffrouw, wie was de man die bij u was?

HERO Zij weten he t. Ik niet. Ik wee t het niet.

Ik weet niet meer van mannen dan daglicht

mij vertelt. En  als ‘t niet zo is, vad er, 

als ik op dat uur gesproken heb

met een man en die dingen heb gedaan 

die zij zeggen dat ik heb gedaan

dan mag u mij haten, verstoten, doden.

PATER De heren verkeren in een valse waan.

BENEDICT Voor de betrouwbaarheid van twee van hen 

sta ik in. Alleen w at Don Juan aangaat, 

heb ik mijn twijfels. Boos opzet, gemene

streken, dat is een kolfje naar zijn hand.

LEONATO Ik weet he t niet. Als het w aar is, dan...

Daar durf ik  niet aan den ken. En zo niet..

Als m ijn doch ters eer  door hen belas terd is

dan zullen ze nog van mij horen, die heren.

Ik ben dan oud, maar niet onmachtig,

Ik heb nog middelen, invloed, vrienden

om mij op hen te wreken.

PATER Wacht nog even.

Wees zo goed en  luister naar mijn ra ad.

Toen de heren vertrokken lag uw dochter

hier als was ze dood. Laat ze dat denken.

U maakt beken d dat ze ge storven is, 

kleedt u in het zwart, hangt kransen op 

bij de kapel van uw familie en treft alle 

voorbereidingen als ware het ‘n heuse

begrafenis.

LEONATO Waarom? Met  wat voor doel?

PATER Als iedereen denkt dat Hero dood is,

zal de laster omslaan in medelijden.

Die slag is vast gewonnen. En daarna
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wordt ze betreurd, beklaagd, bewonderd.

Zo is toch de mens: dat hij niet acht

wat hij bezit, maar ophe melt, wat hij 

heeft verloren. Zo zal het ook gaan met

Claudio. Z odra hij van haar dood hoort,

zal hij denken dat ze door zijn woord 

is vermoord. In gedachten zal hij haar zien

zoals ze was vóór hij haar beschuldigde:

zacht, trouw, eerlijk en onschuldig. Precies

zoals ik net zag hoe ze werkelijk is.

Doodgewaand komt ze weer tot leven 

in z’n dromen en treurnis om haar verlies 

zal om slaan in  berouw  en dan  in spijt

over die harde woorden die zijn gezegd

en die hij misschien voor waar hield,

maar die noo it overee n kom en me t ‘t beeld

waarin hij zag en nog ziet wie ze was 

en wie ze is . 

BENEDICT En hoe helpt dat Hero?

PATER Het geeft ons de tijd om het lot te keren.

Claudio en de Prins zullen zich bezinnen.

Wie weet ontdekken we de ware toedracht

en dan wordt deze s chande u itgewist.

En zelfs in het ergste ge val, mocht haar 

naam bezoedeld blijven, dan kan ze naar

een klooster, of een ander oord ver weg

waar geen kwade tongen haar belasteren.

Maar ik geloo f heilig dat  deze b ruid ooit

hier zal stralen, op een gelukkiger dag.

BENEDICT Signeur Leonato, volg deze raad

Hoewe l de vriendsc hap m ij, zoals u weet,

bindt aan Claudio en aan de Prins

heeft u mijn woord dat ik zal zwijgen

en trouw aan deze zaak zal zijn, tot het

bittere of blijde eind.

LEONATO In deze zee 

van verdriet klamp ik mij vast aan de dunste 

strohalm . 

PATER Dan is he t besloten. K om m ee. 

Vreemd misère vraagt om een vreemd medicijn.

Sterf om te leven, juffrouw. Uw bruidskleed

droeg u vandaag helaas te vroeg, maar

zij komt nog van pas. Wacht af en houdt moed.

(Pater, Leonato, Hero en anderen af. Alleen Benedict en Beatrice blijven

achter.)

BENEDICT U zweeg. U zwijgt. Beatrice, heeft u gehuild?
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BEATRICE Ja, en daa r zal ik nog lang  mee do orgaan. 

BENEDICT Dat hoe ft toch niet?

BEATRICE Ik doe het geheel uit vrije wil, met liefde.

BENEDICT Ik ben er van overtuigd dat uw nichtje onrecht is aangedaan.

BEATRICE Ha. Hoe zou ik de man belonen dat dat reperaren kan.

BENEDICT Hoe dan? Ik wil u graag die dienst bewijzen, uit vriendschap. Maar hoe?

BEATRICE Ik ben bang dat u niet de vriend bent die dat kan.

BENEDICT Voor u zou ik het willen doen. Het is vreemd, maar er is niets op deze

wereld, waarvan ik zoveel hou, als  van jou. 

BEATRICE Ach wat is vreemd? Er zijn vreemdere dingen. Ik zou nu kunnen zweren

dat ik van jou houd. Is dat niet vreemd? Ik bedoel, ik doe het niet. Ik zal

ook niet he t tegendee l beweren. Ik  zeg alleen.. Ik  weet niet wa t ik zeg. Ik

heb zo te doen met Hero.

BENEDICT Ja. (stilte) Beatrice, je hebt het gezegd.

BEATRICE Wat heb ik gezegd?

BENEDICT Dat je van  mij houdt. 

BEATRICE Heb je dat onthouden?

BENEDICT Het is jou ook niet ontgaan.

BEATRICE Alles ontgaat me. De wereld vliegt in razernij voorbij. Haar eer, haar

naam, wat geeft het? Ik zie alleen dat ze te verbijsterd is voor tranen. En

daar vlieg jij. En ik. En wij. Ik weet niet mee wat ik voel, ik zou een ongeluk

-

BENEDICT Wat voor ongeluk?

BEATRICE Je hebt me net op tijd onderbroken. Ik wou net zeggen dat ik van je houd.

BENEDICT Gelukk ig. 

BEATRICE Ik hou zoveel van je dat ik geen woorden meer over heb om te spreken.

Ze zijn op, doorgeslikt.

BENEDICT Beatrice, zeg wat je wilt. Wat kan ik voor je doen?

BEATRICE Hmm-mm.

BENEDICT Zeg het. Ik  doe het.
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(stilte)

BEATRICE Dood Claudio.

BENEDICT Voor niets ter wereld.

BEATRICE Dan niet. V aarwel. (ze gaat)

BENEDICT Blijf! Lieve Beatrice , blijf.

BEATRICE Voor niets ter wereld. Laat me los. Spaar me je liefde. Ik ga.

BENEDICT Beatrice.

BEATRICE Nee, genoeg. Laat me gaan.

BENEDICT Laat me je vriend zijn.

BEATRICE O, je wilt liever mijn vriend zijn, dan vechten met mijn vijand?

BENEDICT Is Claudio jouw vijand?

BEATRICE Hij heef t laten zien dat hij een schurk is van de ergste soo rt. Hij hee ft mijn

hartsvriend in belasterd, door het slijk gehaald en in stukken gescheurd. Ik

wou da t ik een m an was . Wa t? Haa r eerst op handen drag en en dan, als

hun handen door ringen worden verbonden, haar voor het oog van de

hele wereld n eerstoten m et valse bes chuldigingen , onterechte

aantijgingen, gemene vuilspuiterij…? O, mijn god, ik wou dat ik een man

was. Ik zou zijn hart opeten op het marktplein.

BENEDICT Luister Beatrice.

BEATRICE Bij het raam s taan pra ten met een m an! Afsp raakjes ! Wat e en fabe l.

BENEDICT Maar B eatrice, luister..

BEATRICE Die zachte, lieve Hero! Ze is te schande gemaakt, ze is vernederd en

kapot gem aakt.

BENEDICT Bea -

BEATRICE Prinsen en graven! O, wat een nobele vorsten, wat een edele inborst. Hoe

hoog verheven hebben uwedelen het immer bij het rechte eind.

Duimz uigers zijn het! En  dan die bem innelijke aans taande ec htgenoot.

Was ik een man om die man een lesje te leren. Had ik maar een vriend

die die man een lesje wilde leren. Maar de mannen zijn mak. Ze bewijzen

hun dapperheid door de deur voor je open te houden. Als ik dan geen

man kan worden, dan zal ik maar vrouw blijven en als een vrouw blijven

jammeren tot ik een uitgedroogde pruim ben.

BEATRICE Wacht, lieve Beatrice. Pak mijn hand. Ik houd van je.
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BEATRICE Als jij van me houdt, ge bruik die hand  dan niet alleen  om m ij mee te

strelen.

BENEDICT Je weet zeker dat C laudio Hero  onrechtva ardig behan deld heeft?

BEATRICE Meer zeker kan iemand niet zijn.

BENEDICT Goed  dan. Ik d aag hem uit to t een du el. Laat m ij je hand k ussen  voor ik

ga. (Beatrice kust ook Benedicts hand) Met deze hand zal ik  Claud io

rekenschap af laten leggen, voor ik hem weer in de jouwe leg. Ga en

troost je nichtje. Ik  ga zegge n dat ze dood is. Tot late r. 

(beiden af.)

TWEEDE TONEEL

(In de gevangenis. Rozebottel, Onderdeur en de twee nachtwachters met

een gebo nden Bo rachio en C onrado komen op .)

ROZEBOTTEL Bij verstek van het gezag van hoger hand zijn wij al thans bevoegd

verklaard tot het uithoren van verdachten in dier voege tot deszelven

zullen bekennen, hetgeen hen ter lastering gelegen is geworden.

ONDERDEUR Tenzij ze natuurlijk onschuldig zijn.

ROZEBOTTEL Tenzij ze  wàt?

ONDERDEUR Onsch uldig zijn. Het n iet gedaan h ebben. 

ROZEBOTTEL Was jij erbij, buurman?

ONDERDEUR Nee, ik  was er  niet bij.

ROZEBOTTEL Juist. Deze suspecte sujetten zijn er wel bij. Gloeiend. Juist. Ik ga horen.

Wie schrijft?

WORSTW EGER Hij kan schrijven.

ROZEBOTTEL Juist. Sch rijf alles op wat je hoort. Wie  leest?

BOTVANGER Hij kan lezen.

ROZEBOTTEL Juist. W at staat daa r?

WORSTW EGER (Kijkt op het papier) Niets.

ROZEBOTTEL Heel goed. Hierop voltrekt zich aanstonds het wonder der vrijwillige

schuldbekentenis. Wie zijn de verdachten?

ONDERDEUR Die staan hier voor u.

ROZEBOTTEL Buurman, draag ik een bril? 
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BOR ACHIO Hoe lang duu rt deze f lauwekul?

ROZEBOTTEL Noteer, verdachte A beledigt gezag.

CONRADO Dit is toch niet te geloven.

BOTVANGER ‘... be- le- dig-t ge- ..’

ROZEBOTTEL Noteer, ve rdachte B  ook schu ldig. Wa t staat daar?

WORSTW EGER ‘Ook schuldig.’

ROZEBOTTEL Heren, u h angt.

ONDERDEUR Moeten we ze n iet ondervrag en over va nnacht?

BOR ACHIO Ik ontken alles.

ROZEBOTTEL Noteer.

CONRADO Ik ook.

ROZEBOTTEL Jij niet. H ij.

CONRADO Ik ontkent ook alles.

BOTVANGER “Jij niet. Hij”, moet ik dat ook opschrijven?

ROZEBOTTEL We gaan hier nie t alles dubbe l doen. Ze  ontkenne n. Schrijf dat m aar op.

Dat is al erg genoeg. Ze hangen.

ONDERDEUR Maar wat ontkennen ze?

BOTVANGER En hoe heten ze eigenlijk?

ROZEBOTTEL Niet allemaal door elkaar. Dergelijke procedures dienen tot op de letter

secuur te w orden verv olgd. Gee n interumpties, graag. G oed. Jij daar.

Naam.

BOR ACHIO Voor jou geen ‘jij daar’, vlerk. Ik wens behoorlijk te worden aangesproken.

Ik ben ond er-officier in het lege r van Don Pedro e n mijn naa m is Bo rachio. 

ROZEBOTTEL Vle rk!?

BOTVANGER Vlerk.

ROZEBOTTEL Vlerk?

WORSTW EGER (leest) Vlerk.

ONDERDEUR En u m eneer?

CONRADO Conrado, ook ond er-officier in het lege r van Don Pedro. 
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ROZEBOTTEL Noteer vlerk.

BOTVANGER Wat menee r?

ONDERDEUR Borachio  en Conrado. (Botvanger noteert.)  Maar buurman, wij mochten

toch niemand aanhouden uit het gevolg van de Prins?

ROZEBOTTEL Nood breekt wet. Als ze maar bekennen.

BOR ACHIO Ik ontken alles.

CONRADO Ik ook.

ROZEBOTTEL Dat is een  ernstig letsel in lope nd onderz oek. (zacht tegen O nderdeur)  Ik

heb mijn duimschroeven thuis laten liggen.

ONDERDEUR Maar wàt ontkennen ze?

ROZEBOTTEL Alles, u hoort ze toch?

WORSTW EGER Nou, ik denk dat hij daar tegen hem hier zei, dat-ie duizend dukaten van

een of and ere andere  Don Jan  kreeg om  net te doen  alsof hij stond te

vrijen met zijn meissie terwijl dan de Prins met Claudio stond toe te gluren

en dàchten - maar dat was dus helemaal niet zo - dat hij, deze hier dus,

een viespeuk was die met de dochter van onze vorst Leonato aan het

vozen  was, wat dus n iet zo was, wan t die was  er geeneens b ij, die

dochter, terwijl hij - ik bedoel Claudio. Effe wachten.. - hoe zat het nou?

Nee, da t was het w el. 

BOTVANGER ‘... was het we l’. 

WORSTW EGER O ja! Dat dus daarom zodat Claudio dan niet met onze Hero zou trouwen,

omdat die - die Claudio dus, niet onze Hero natuurlijk - dan dacht dat ze

een soort afgelikte boterham was.

BOTVANGER ... ‘af-  ge-  lik-  te bo- ter-  ham ’. Heb ik! (Onderd eur leest het n a.)

ONDERDEUR Hebben ze dat letterlijk gezegd? 

WORSTW EGER Letterlijk men eer.

BOTVANGER En figuurlijk, m eneer.

ONDERDEUR Die hangen.

ROZEBOTTEL Maar ze ontkennen.

BOTVANGER (Tegen W orstweger) Waarom is het eigenlijk ‘bo- ter - ham’ en niet ‘brood

tram’?

WORSTW EGER Tsja. Waarom ‘af- ge- l ikt ’? Wie l ikt er nou aan een broodram?
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BODE Agent Rozebottel! De dochter van onze vorst Leonato is plotseling

overleden!

ONDERDEUR Wat verschrikkelijk! Zi j was de Diana van ons vorstendom.

BODE U dient onmiddellijk kond te doen van haar overlijden en van de

begrafenis.

ROZEBOTTEL Een trieste taak glijdt van mijn schouders. Heren, ik groet u.

ONDERDEUR Maar m oeten we  deze suje tten niet voorleiden aan de  vorst?

ROZEBOTTEL Zelfs jij, buurman Onderdeur, moet toch inzien dat onze dieptreurige vorst

nu wel w at ande rs bij zijn ho ofd hee ft. Naar het cac hot met die

delikwinten. Z et ze maar op wate r en broodtrammen. 

(Worstwege r en Botva nger voeren de gebo eide Borac hio en Conrado af.

Rozebotte l, Onderde ur en de Bode gaan  aan de an dere kant a f.)

ONDERDEUR Ik mis na tuurlijk uw deskundigheid , maar ik v raag me  toch af...

ROZEBOTTEL Spij-ker-harde bekentenissen hebben we nodig.  ‘Vlerk’ noemde hij het

bevoegd gezag, ‘vlerk!’ Misschien zijn duimschroeven wel wat uit de

mode. Als ik het eens met tepelklemmen probeerde?

(allen af)
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VIJFDE BEDRIJF

EERSTE TONEEL

(Voor Leo nato’s huis. Leo nato en Antonio kom en naar bu iten.)

ANTONIO Rustig broer, rustig. Je m aakt jezelf op  deze m anier kapo t. 

Echt, het is niet verstandig om je zo in je verdriet te verdrinken.

LEONATO Alsjeblieft, bespaar me je raad

Probeer mij niet te troosten

want je woorden gaa n als water door een ze ef.

Noem mij een vader die zó hield van zijn kind,

die leefde voor het leven van zijn dochter

die de wereld liefhad louter en alleen 

omdat hij háár liefhad en die die liefde,

zijn wereld, verloren en vernietigd zag.

Ken jij die? Ken  jij die? Haal hem en laat h ij 

zijn verdriet met het mijne komen meten.

Laat híj mij van geduld en berusting spreken.

Maar zo’n man  - zo’n man bestaat n iet.

Die praat niet met afgetrapte wijsheden

over kalmte en aanvaarding.

Dat doen doen alleen die lieden 

die de pijn niet voelen en het verdriet

van anderen niet aan kunnen zien.

Díe spreken van  verstand e n rust - 

tot het nood lot hèn op de  lippen kust.

Dan razen zij even h ard of harde r.

Dus, broer, praat m ij niet van rust.

Mijn pijn raast harder dan jouw goede raad.

ANTONIO Grote m ensen z ijn soms n et kleine kinde ren. 

LEONATO Laat jij je kiezen maar eens trekken zonder verdoving.

ANTONIO Als je nie t luisteren  wilt, geef d an tenm inste an twoord  op een  simpe le

vraag. Ja?

LEONATO Ja.

ANTONIO Hero’s naam is te schande gemaakt en die van jou. Ja?

LEONATO Ja. 

ANTONIO Jij en ik en zij - wij weten dat zij niet de oorzaak van die schande is. Ja?

LEONATO (lichte aarzeling) Jawel.
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ANTONIO Misschien is haar toekomst verwoest en ligt jouw naam voorgoed op

straat, misschien. Maar is haar liefde voor jou veranderd of die van jou

voor haar? Ja of nee?

LEONATO (idem) Nee.

ANTONIO Is het dan niet beter om je wanhoop los te laten op de heren die haar

schade berokkenden? In plaats van tranen sproeien met die arme man

van jou die ècht zijn dochter heeft verloren?

LEONATO Ja. Ik denk het wel, ja. Dat is nou het eerste verstandige woord dat ik van

je hoor. 

ANTONIO Het was  ook de ee rste keer da t je me aan het woo rd liet. 

(Don Pe dro en Claudio kom en gehaast (te paard) op.)

DON PEDRO Heren. Goedemorgen.

CLAU DIO Goedemorgen, heren.

ANTONIO Aha. G oed dat ik de heren tref.

DON PEDRO Wij zijn he laas noga l gehaast.

LEONATO O, de heren hebben haast? Druk, druk, druk? Dan heb ik niets gezegd.

Gaat u er vooral gauw vandoor. Dààg.

DON PEDRO Waarom ruzie zoeken, beste man?

ANTONIO Waarom niet, minder beste man?

CLAU DIO Wat hebben wij hem misdaan?

LEONATO Wat heb jíj misdaan, hypokriet? Moet ik je dat vertellen? (Hij maakt een

beweg ing naar C laudio die naa r zijn zwaard grijpt.)  Ja, grijp je zwaard

maar. Ik ben niet ban voor je.

CLAU DIO Ik greep niet naar mijn zwaard. Ik respecteer uw leeftijd. Ik zoek geen

ruzie, waarde heer.

LEONATO Deze  waarde heer heeft niet z oveel w aarde m eer, jong eheer. J ij hebt m ij

van mijn waardigheid beroofd èn die van mijn dochter is door jou geroofd.

Wat heb ik aan jouw respect voor mijn grijze haren, nadat jij mij gekrenkt

hebt en vo oral nadat jij m ijn liefste, mijn dochter, zo diep h ebt gekwetst? Ik

daag je  uit tot een  duel. M ijn botten  mogen dan  broos z ijn als dor  hout, ik

spies je  hart - als je  dat heb t - even g raag aa n mijn degen a ls ik me zelf

door jou laat vermoorden. O, wil je nog weten hoe het met haar gaat? Of

kan je dat niets meer schelen? Wel, jij hebt haar vermoord. Zo lief en

onschuldig als zij was! En nu ligt ze daar in ons familiegraf, als enige met

schande beladen, dankzij jouw valse beschuldiging. Kom maar op en

maak  mij ook m aar van ka nt, jij moordenaar. 

CLAU DIO Moorde naar?
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LEONATO Dubbe le moordenaar!

DON PEDRO U gaat te v er, geachte  heer.

CLAU DIO Laten we  gaan. Hie r heb ik niets m ee te ma ken. 

ANTONIO (heeft stiekem de degen van D on Pedro  ontfutselt) 

Als je te laf bent om tegen hem te vechten,

vecht dan  tegen m ij. Lafaard. Mo ordenaar. 

Melkmuil. Halve held.

LEONATO Broer.

ANTONIO Laat me . 

Ik hield van mijn nichtje zoals hij van haar hield 

als vader. D ood is ze, vermoord  door laster, 

te schande gemaakt door schurken.

LEONATO Antonio, toe nou.

ANTONIO Laat me. Wel, waar blijven jullie nou, soldaatjes?

Salonhe lden. Als jullie een  arm kind m et woorden kunnen  doden, 

kunnen jullie toch wel twee ouwe lullen een doodsteek geven?

LEONATO Ton, please!

ANTONIO Bemoei je er niet mee. Ik ben jonger dan jij. Ik sla ze tot moes.

DON PEDRO Heren, heren! Wij hebben niets uit te vechten.

Wij zijn bijzonder bedroefd door het nieuws van uw dochters dood.

Maar, op mijn woord van eer, zij werd beticht van feiten

die bewez en zijn. 

LEONATO Niet waar, n iet waar!

DON PEDRO Genoeg! Genoeg, nu!

LEONATO Goed d an. Kom  broer, laat hen . Wij krijgen  onze gen oegdoen ing nog. 

ANTONIO En of we  die krijgen. (Hij gooit Don  Pedro’s deg en op de g rond.) Heren, u

zult dit bezuren. 

(Leonato e n Antonio a f. Aan de andere kan t komt Benedict op .)

CLAU DIO Tjonge jon ge. Die oude knarren  knarsen n og best.

DON PEDRO (pakt zijn degen  op.) Daar komt gelukkig de man die we zoeken.

CLAU DIO Benedict, daar ben je! Nog nieuws?

BENEDICT Mijn heer. J ongem an. Geg roet.
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CLAU DIO Je hebt ons net op tijd gered uit de klauwen van twee oude leeuwen. Het

scheelde  geen haa r of ze hadden onze n eus afgeh apt.

DON PEDRO Leonato en zijn broer. Als het echt tot vechten was gekomen, hadden ze

hun mannetje gestaan.

BENEDICT Wie vecht voor een gerechte zaak vindt vanzelf echte moed. Ik zocht u

heren.

CLAU DIO Wij zochten jou, Benedict. Wij zitten wat bij de pakken neer en hebben

dringend be hoefte aan  jouw spitse p rikkels. 

BENEDICT Ik heb dringe nd geen b ehoefte aan jouw geb rek aan hu mor.

DON PEDRO Hij lijkt warempel boos. 

CLAU DIO Hij kijkt boos en hij ziet bleek. Ben je je vrijgezellenvrolijkheid verloren,

beste Be nedict?

BENEDICT Jij hebt wat verloren en als het aan mij ligt ben je ook verloren.

CLAU DIO Is dat alw eer een  uitnodig ing voor een duel.

BENEDICT Jawel, v riend. O oit was je  mijn vriend. Nu  noem  ik je een  schoft . Zie je m ij

lachen? Maak ik grapjes? (hij werpt een handschoen voor Claudio op de

grond) Ik zal je het lachen doen  vergaa n. Neem m ijn uitdag ing aan , of ik

zal je lafheid rondbazuinen.

DON PEDRO En wat is d e aanklacht?

BENEDICT (tegen Claudio) Door jouw laste r heb je een onschuldig  meisje

omgebracht. Ha ar dood leg ik jou ten laste. 

Krijg ik nog antwoord op mijn vraag?

CLAU DIO Je krijgt zoveel antwoorden als je maar wilt. Een uitnodiging? Graag! Hoe

laat? En waar? Ik zal er zijn. Uitgaanskledij verplicht, neem ik aan? Ik kom

in vol ornaat. Is er ook publiek? Muziek? 

BENEDICT Wat ben je gees tig, Claudio. N eem het vooral luch tig op. 

Een zee pbel spat vanzelf kapo t.

DON PEDRO Waar is jouw geestigheid gebleven, Benedict? Weet je wat Beatrice laatst

zij over jouw gee stigheid? “Benedict is even geestig als  een vlieger die

niet op wil. Het ene moment schiet hij omhoog, het volgende ijlt hij pijlsnel

naar de grond, zijn ware bestemming.” “Vliegt hij dan niet vrolijk in het

rond? Hij doet toch niemand kwaad?”, probeerde ik nog. “Hij doet geen

vlieg kwaad”, zei ze, “maar het is geen hoogvlieger. Zijn gezwets doet

zeer aan je oren. Mat hij zijn daden even breed uit als zijn woorden, dan

kon hij zich met de groten der aarde vergelijken. Maar nu lijkt hij meer op

een leeglopende ballon .” Zo ging ze  maar do or. Ze kee rde je binnenste

buiten als een oude jas . 
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CLAU DIO En je kon zien dat ze de jas graag had aangetrokken als niet alles

verkeerd om had gezeten.

DON PEDRO Met al da t afstoten en  aantrekken duurt het n iet lang voor w e jouw witte

portret boven de deur van het bordeel moeten spijkeren.

BENEDICT Over zwetsen gesproken. U kletst maar rustig een eind weg. Ik heb

gezegd w at ik heb gezegd. U b eiden heb t met uw  gezwets  een lief,

onschuldig meisje de dood in gejaagd. En waarom is uw broer

halsoverkop uit Sicilië vertrokken? W ist u dat nog n iet? Heren  gegroet. U

zie ik binnenkort. Vergeet uw wapen niet te slijpen. Er zal bloed vloeien.

(af)

DON PEDRO Hij meen t het. 

CLAU DIO Hij is bloedserieus. Zo ken ik hem niet. Sinds Beatrice is hij veranderd.

DON PEDRO Hij heeft je werkelijk tot een duel uitgedaagd?

CLAU DIO In alle ernst.

DON PEDRO Maar wacht eens  even. Don Juan is p lotseling vertrok ken. Zei h ij dat niet?

Mijn bro er verlaa t ons zo maar , zonde r iets te late n weten... W at heeft  dit

te betekenen? 

(Harry Rozebottel, Johannes Worstweger en Hubertinus Botvanger komen

op. De  laatste tw ee voe ren de geboeide, onw illige Con rado en  Borachio

met zich mee.)

ROZEBOTTEL Doorlopen, lamlendelingen. Het is over en uit met slabakken en draineren.

Het zwaard der gerechtigheid zal zijn loop nemen en jullie tot op het bot

kaal plukken. Wij zullen doorgaan.

DON PEDRO Zijn dat niet twee mannen van mijn broer? Ik herken Borachio.

CLAU DIO Hoor eens wat die wachters te zeggen hebben.

DON PEDRO Dag dienaren van de wet. Wat voor misdrijf hebben die twee mannen

gepleegd?

ROZEBOTTEL Dat zal ik u eens haarfijntjes uit de doeken leggen, weledelbeleefde

hooggeplaatste. Ten eerste. Deze schurken hebben het gepresteerd om

zonder blikken of blozen valsheid in woord en gebaar te verplegen. Ten

tweede hebben zij zulks schaamteloos ontkend en genegeerd. Bovendien

zeiden ze zelfs dat het niet waar was. En ten slotte zijn het

aartsleugenaars die de naakte waarheid verkrachten.Ten zevende klopt er

geen hout van alle steekhoudende argumentaties die zijn aanvoeren.

Begrijpt u?

DON PEDRO Ten eerste vroeg ik wat hun misdrijf was. Ten tweede wat ze misdaan

hebben. En ten zesde en ten laatste welke overtreding hen door u ten

laste wordt gelegd. Begrijpt u?
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CLAU DIO Voorzov er hij ze allemaal op een rijtje heeft begrijpt hij het va st. 

DON PEDRO Borachio, waarom zijn jullie gevangen genomen? Deze dienaar van de

wet is te sch erpzinnig om  begrepen  te worden . 

BOR ACHIO Mijn heer, ik smeek u. Hoort u mijn bekentenis aan en laat de graaf dan

over mij oordelen zoals hem goeddunkt. Maar bevrijd ons dan van deze

imbecielen.

DON PEDRO Bekentenis?

ROZEBOTTEL Heureka! De tepelklem men he bben gew erkt!

BOR ACHIO Jawel, mijn Heer. Ik heb u misleid. En graaf Claudio ook. Wat u niet

ontdek te is aan  het licht gebrach t door de ze dwa ze idioten. Zij hoo rden m ij

afgelopen nacht aan C onrado  hier verte llen dat uw broer Don Juan m ij

had om gekoc ht om juffrouw Hero in  een kw aad daglicht te s tellen. H ij

heeft u eergisteren naar de tuin gelokt, waar u bij u bij Hero’s raam haar

meende te zien in omhelzing met een onbekende man. Die man was ik.

De dame was niet Hero, maar mijn liefje Margaretha. De opzet was

geslaagd toen signeur Claudio de dochter van de vorst te schande

maakte. Ik schaam me dat haar dood mede het gevolg is van de

doortrapte streek die ik u heb geleverd. Laat de graaf met mij doen wat

hem goeddunkt, ik zal mijn straf aanvaarden.

DON PEDRO Dit snijd t als een  mes  door de  ziel.

CLAU DIO Zijn woorde n doen he t bloed bevriez en in mijn lijf.

DON PEDRO En het was mijn bro er die u hiertoe h ad aange zet?

BOR ACHIO En mij er rijke lijk voor beloond e, ja heer.

DON PEDRO Daarom is hij dus gevlucht. Hij is één en al venijn en kwaadaardigheid.

Wat heeft hem hiertoe toch gebracht? Waarom?

BOR ACHIO Uw bro er spee lt al zijn leven lang de  tweede viool. H ij haat u omdat hij

afhankelijk is van uw goedheid. Hij haat iedereen die de zon wel in het

water kan  zien schijnen. En zichz elf haat hij misschien nog wel het m eest.

CLAUDIO O, Hero, lieve Hero. Nu pas zie ik weer wie je al die tijd al was.

ROZEBOTTEL Dit gezegd zijnde nemen gedane zaken geen keer, dus keren wij althans

op onze schre den heen en weer tot aan de vorst, die a lreeds door m ijn

geach te buurm an, tevens voorzitter van het w ijkcom ité, verwettigd is

geworden aangaande de vuige praktijken van deze delikwinten.

WORSTW EGER Eh.., me neer Roz ebottel..

BOTVANGER Harry, hallo!

ROZEBOTTEL Jullie verbreken een ambtenaar in functie.
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WORSTW EGER Kijk dan. D aar kom t menee r Onderdeur al aan m et onze go uverneur.

(Leonato h aastig op, vergezeld van O nderdeur e n zijn broer Antonio.)

LEONATO Waar is hij? W ie is het?  Laat m ij de schoft 

die mijn doc hter ten gronde heeft ge richt, 

recht in de og en kijken, zo dat ik daarna  nooit, 

nooit meer een gezicht als het zijne hoef te zien.

Wie is h et?

ONDERDEUR Die daar.

BOR ACHIO Heer, a ls u hem  zien wilt, k ijk dan na ar mij.

LEONATO Dus jij bent het. Jij hebt m ijn kind, 

mijn arm , schuldoos kind, 

met jouw woorden vermoord.

BOR ACHIO Ik alleen.

LEONATO Jij alleen? Dat dacht je. Hier staan je medeplichtigen.

En één s choft is er al vandoor. 

Nobele p rinsen, van  harte gefelicitee rd

met de d ood van m ijn geliefde doch ter.

U mag uw rechtschapen optreden

bijschrijven op uw lijst van dappere daden.

CLAU DIO Ik weet niet w at ik zeggen moet.

Ik kan u niet vragen om clementie,

maar spreken moet ik. Al berust mijn schuld dan

op een misverstand, een dwaling - ik erken mijn schuld.

Kiest u de wijze waarop u zich wilt wreken.

DON PEDRO Wij dachten te handelen uit goede trouw

maar he t was fout. Z eg ons uw  straf.

Ik zal het juk torsen.

LEONATO ‘Laat haar weer leven. W ek haar op  uit de dood.’

Dat zou  ik u willen beve len. Maar h elaas, 

dat is onmogelijk. Daarom vraag ik u:

laat iedereen  weten hoe zijn stierf zonder 

schuld of blaam. En u jongeman wil ik vragen

om een lied te schrijven over het m eisje dat u liefhad . 

Zingt u he t vannoch t nog bij haar gra f.

CLAU DIO Ik doe alles w at u vraagt. 

(Antontio fluiste rt Leonato iets  in het oor; Leo nato fluistert iets te rug.)

LEONATO Wat ik u verd er vraag  is dit. Mijn  broer Antonio, 

heeft een d ochter, eve n oud zow at als Hero . 
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Ze waren onafscheidelijk vroeger en mijn nichtje 

was bijzonder ingenom en toen m ijn dochter haar 

toekom stige echtgenoot aan  haar beschreef. 

Het is m ijn wens - en d ie van m ijn broer -

dat u mo rgenochte nd om hààr hand  vraagt.

Al kunt u dan mijn schoonzoon niet meer worden,

als nee f en lid van de fam ilie kan ik m ij hopelijk

met u verzoenen . 

CLAU DIO Ik sta versteld.

Uw goedheid is met niets te vergelijken.

Voor a ltijd sta ik b ij u in het krijt. I k zal 

voor haar n eerknielen en haar -

LEONATO Dat komt morgen. Weest u op tijd.

Gaat u n u heen. E en goede  nacht.

CLAU DIO Vannacht treur ik om Hero.

(Claudio en  Don Pe dro af.)

LEONATO En dan d eze heren . (tegen Borachio) Jou neem ik mee

naar Margaretha. Zat zij met jou in dat complot? 

Heeft Don Pedro  haar ook o mgeko cht?

BOR ACHIO Ik zweer u  dat zij er niets va n wist.

Daar in H ero’s kam er heb ik ha ar 

in zeke re zin m isbruikt. Z e is zo eerlijk

als goud, m ijn hand op m ijn hart.

ROZEBOTTEL Bovendien ben ik zo  vrij hier te postulere n dat de ze delikwint m ij in functie

tot ‘vlerk’ heeft benoemd. Voor bevoegd gezag moet dat als ontolerabel

worden gekw antificee rd. De hoogstd oorluch tige vors t zal met mij

accord eren da t daarm ee de s trafma at van d eze rev icidist óver-vol is. H ij is

over het randje gegaan, wat zeg ik, door het gaatje.

LEONATO Ik neem het mee, beste man. Dank voor jullie moeite. Hier is een

extraatje. (Worstwege r en Botvanger houd en hun ha nd al op.)

ROZEBOTTEL
Helaas mogen wij krachtens de regelementen van ons omkoopbaar

geweten geen geschenken aannemen die de verkeerde impressies bij het

achterbak se publiek a chterlaten zo uden kun nen geworden. (Worstweger

en Botvanger trekken hun armen terug. Rozebottel steekt die van hem

uit.) Uitzonderingen daargelaten zijn daarentegen toegestaan: algemene

bijdragen tot nut van het algemeen, zoals daar zijn het pensioengat en de

droppot - te beheren do or de korpsbeheerde r. 

LEONATO O, goed  dan. (Hij overhan digt Rozebo ttel een buide l met geld.)  Maar geef

wel iedereen een rondje. Jullie twee kunnen gaan nu. De wachters en de

gevange nen gaan  met m ij mee. (tegen Conrado) Jij kan straks gaan.
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(tegen Borachio) En jou wil ik nog even spreken in het bijzijn van

Margare tha. (Met de gevangene n en de w achters af.)

ROZEBOTTEL Het ga u buitengewoon goed, doorgeluchte hoogheid. Jammer van uw

dochter. Mocht er nog wat zijn, doorregen hoogheid, de nachtwacht van

Rozebottel staat voor eeuwig voor u klaar. 

ONDERDEUR Komt u mee, b uurman . Mijn vrouw  heeft de ho ge thee klaar.

(beiden af.)

TWEEDE TONEEL

(Benedic t en Marghareta ontm oeten elkaar.)

BENEDICT Lieve Margaretha, u  wordt gezo cht. 

MARGARETHA (draait zich om.)  O, ik ga  al.

BENEDICT Nee, nee. Wacht. Wilt u wat voor mij doen?

MARGARETHA U stuurt me weg. U roept me terug. Heeft u behoefte aan een jojo?

BENEDICT Haal Beatrice voor m e, alstublieft. (Margaretha vliegt weg.) Nee, nee.

Wacht.

MARGARETHA Nu wacht ik tot ik wortel schiet. Als ik weg moet zult u me moeten dragen.

BENEDICT Ik merk wel dat je veel in Beatrices gezelschap verkeerd. Je tong is even

scherp gesneden als je geest. Ah, geleerde vrouwen: wat een feest, wat

een geva ar!

MARGARETHA Gaat u nu een sonnet dichten op mevrouw Beatrice, op mij, of op de

vrouwen in het algemeen?

BENEDICT Op jou  rijm ik een sonnet van zeven kantjes a ls je Bea trice voo r me haalt

en als je tegen haar zeg t..., tegen haa r zegt...

MARGARETHA Dat het sonnet nog niet af is.

BENEDICT Dat ik inspiratie nodig heb!

MARGARETHA Hm, niet sterk. Maar ik zal mij ontwortelen en de boodschap overbrengen.

(af)

BENEDICT Waar was ik? “De hele nacht dacht ik alleen aan jou”

Wat rijmt er nou op jou? Flauw, gauw, kou?

O, ik kan niet dichten. En toch voel ik mijzelf zwichten voor de verleiding

om mijn hemd op te lichten. Misschien moet ik het zingen. Ach, zingen

kan ik ook niet. En toch zet ik voor jou een keel op.

(Benedict zingt zachtjes; onopgemerkt komt Beatrice op)
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Ik zag je  in januar i.

Jij was koud en ik was  ver.

Ik za je niet m eer in de winte r.

Jij was weg en ik had pech.

Ik dacht dat ik  je zag in mei,

maar dat was vast e n zeke r zelfbed rog van  mij.

Waar ben je?

Waar was je?

Wat doe je toch met mij?

Ik dacht da t ik niet langer aan jou dach t,

maar ach,

ook dat was zelfbedrog.

Daar sta je in de zomerzon.

Ik wou dat ik het zeggen kon.

Ik wou dat ik het zeggen kon.

BEATRICE Je wilde mij wat zeggen?

BENEDICT O, daar ben je. Kon je niet even kloppen?

BEATRICE Als je me  een deur g eeft. 

BENEDICT Beatrice, je bent gekomen!

BEATRICE Het is niet waar?

BENEDICT Zeg nou niet meteen ik ga.

BEATRICE “.. ik ga” 

(ze loopt weg)

BENEDICT Blijf! Ik moet je wa t vragen. 

BEATRICE O, vragen, vragen, vragen. Zoals: heb jij Claudio uitgedaagd?

BENEDICT Ja dat h eb ik. Recht in z ijn gezich t heb ik hem de waarheid gezegd en wij

zullen duelere n, òf de hele w ereld zal wete n dat hij een lafaard is. 

BEATRICE Het juiste woord en ook de daad erbij. Benedict, jij valt me niet tegen.

BENEDICT Mij viel het wel tegen. H ij blijft mijn vriend. He t doet m e pijn om  wat hij

Hero heeft aangedaan, maar om hem te moeten verliezen...  Ik slinger

heen en w eer van he melhoog juichend om jou - tot ten  diepste bedroefd

om hem. 

BEATRICE Dan val je me nog minder tegen, dan je al deed. Nog even en je valt mee.

BENEDICT Beatrice, zeg e ens ee rlijk: wat bevalt jou aan m ij?

BEATRICE Oei, dit is glad ijs. Om heel eerlijk te zijn: ik vind eerlijk zijn onmogelijk en

eigenlijk nogal oneerlijk. W ie kan p recies z eggen  wat hij bedoelt en  wie

verstaat nie t ieder woord  zoals hij het m et zijn eigen ore n hoort?
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BENEDICT Dan zul je voor altijd moeten zwijgen en mij met louter lichaamstaal

moeten beminnen. Noem me dan wat je niet aan mij bevalt. Zeg eens

oneerlijk: welke van mijn gebreken kan jou het meest bekoren?

BEATRICE Dat wordt moeilijk kiezen uit zo’n rijk assortiment. Ik denk het geheel van

al je gebreken, w ant ze v ormen zo’n goed op  elkaar ingespeelde eenheid

dat de niet-gebreken, ik bedoel het gebrek aan gebreken, bij jou helemaal

niet voorkomen. D ie ontbreken , als je me n og kunt vo lgen. 

BENEDICT Volkom en. Mijn ge breken on tbreken. 

BEATRICE Kijk, daar heb je nou van die oren die alleen horen wat ze willen horen.

BENEDICT Niemand is volmaakt, behalve natuurlijk Beatrice.

BEATRICE Zo mag ik het graag horen. Vertel jij mij nou eens, Benedict, welke van

mijn volmaakte charmes, konden jou het meest - hoe zei je dat? -

bekoren?

BENEDICT Charm es? Oe i, dat wordt m oeilijk zoeken . Ik denk die  doortrapte

eerlijkheid van jou. Niemand anders kan een ander zo gemeen de oren

wassen  en erme e wegkomen da n jij. 

BEATRICE Wij kun nen elkaa r het hof niet m aken in  pa ïs en vree, n ietwaar Benedict?

BENEDICT Helem aal mee  eens, m ijn lieve Beatrice. W ij blijven altijd vechten . 

BEATRICE Wat zijn we oorlogszuchtig, nie t?

BENEDICT Nou en of. Altijd steggelen.

BEATRICE Altijd vliegen vangen op laag water. 

BENEDICT Altijd met scherp schieten op losse flodders.

BEATRICE Altijd met de  koppen te gen me kaar.

BENEDICT En dan ra mmen maar.

(ze hebben e lkaar onde rtussen liefdevol omarm d. Stilte).

BEATRICE Zeg eens iets onaardigs.

BENEDICT Liefje.

BEATRICE Dat is wel heel gemeen.

BENEDICT Ik weet nog iets veel ergers.

BEATRICE Dat had  ik kunnen  raden. 

BENEDICT Ik houd -

(Beatrice leg t snel een v inger op zijn lippen, kust hem dan. Ze zuc hten.)
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BENEDICT Hoe is het nu met Hero?

BEATRICE Slecht. 

BENEDICT En als je aan haar den kt -

BEATRICE Gaat he t met m ij ook slecht. En als ik niet aan  jou denk, denk ik aan  haar.

BENEDICT Als ik niet aan jou denk, denk ik aan Claudio.

(Ursula komt haastig op)

URSULA Juffrouw B eatrice! Vlug! U m oet bij uw oom  komen. Alles is in rep e n roer.

Het is beweze n dat on ze He ro vals beschu ldigd is. D e prins en Claudio

zijn bedrogen. Don Juan is de aanstichter van het complot, maar die is al

naar het buitenland gevlucht. Komt u snel mee?

BEATRICE Kom. Gaat u ook mee?

BENEDICT Ik volg u over bergen en door dalen, tot de rand van de wereld als het

moet.

BEATRICE Naar binnen is voorlop ig genoeg. 

(allen af)

DERDE TONEEL

(Nacht. Het kerkof. Claudio, Don Pedro, Baltazar en anderen komen op

met fakkels.)

CLAU DIO Is hier het familiegraf van Leonato?

BALTHAZAR Hier is het heer. Hier ligt ze begraven.

CLAU DIO (Lees t van e en pe rkam entro l)

Lastertaal bra k Hero’s hart

Onder z oden slaapt zij thans.  Nu slaap t zij onder deze steen / ze rk

Voor haa r bittere aardse  smart

schonk de dood haar eeuw’ge glans

‘t Leven moest in schaamte sterven,

In de dood zijn faam verwerven.

Kniel hier op de kille stenen

Blijf haar na mijn dood bewenen.

BALTHAZAR (zingt)

Er is geen einde aan de nacht

nu zij niet wordt thuis verwacht

De zon wil niet meer opgaan
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nu zij ‘s ochtends niet zal opstaan.

Laat mij huilen dagen lang

tranen stromen over m’n wang.

Zij is er niet, zij komt nooit weer

De dagen zegge n mij niets m eer.

Er is geen einde aan de nacht

nu zij niet word t thuis verwa cht.

CLAU DIO Ik beloof plechtig op m ijn woord van  eer.

Dat ik jaarlijks op  deze plek  terugkeer. 

DON PEDRO Mannen, deze nacht viel ons lang 

al duurt zij toch m aar kort.

Reeds bespeur ik het gloren van de zon.

Naar huis  nu. Morg en treffen wij elka ar,

bij het huis van Leonato.

CLAU DIO Dank voor jullie komst.

(Iedereen a f, behalve C laudio en Don Pedro .)

DON PEDRO Er is geen tijd meer om te slapen.

Trek je beste pak aan en dan gaan we.

CLAU DIO Hier ligt mijn liefste  dood, 

daar staat een ander liefje 

te wachten met ee n heel leven . 

En ergens tussen in hang ik. Wat moet ik?

DON PEDRO Verder. Kom.

(beiden af.)

VIERDE TONEEL

(Op komen Leonato, Antonio, Benedict, Beatrice, Margaretha, Ursula,

Pater Franciscus, Ursula en Hero)

PATER Heb ik het u niet gezegd? Ze was onschuldig.

LEONATO Hoe kon ik eraan twijfelen? 

Ook de  prins en C laudio gaan  min of m eer vrijuit.

Zij zijn misleid en geloofden oprecht in wat ze beweerden.

Zelfs Margaretha is z onder het te  weten m isbruikt.

ANTONIO Ik ben blij dat alles  nu toch goed kom t.

BENEDICT Blij en opgeluch t ben ik. M ijn belofte o m m et Claudio

te dueleren hoef ik godzijdank niet gestand te doen.

LEONATO Maar on s spel is nog  niet ten einde. D ochterlief,

en jullie dames, trek jullie nu terug en pas

als ik een tek en geef treden jullie gema skerd



-69-

naar voren. De prins en Claudio kunnen 

ieder moment arriveren. (dames a f) Antonio,

je weet wat je te doen staat. Claudio 

meen t dat hij haar ee rst te zien krijgt.

Maar w ij maken e r een oude rwetse trouwerij van. 

Gesluierd  leid je mijn doc hter, als haar v ader naar h et altaar. 

Ongezien zal hij ja en amen moeten zeggen.

ANTONIO Ik trek mijn g ezicht in de p looi van een  onverbiddelijke vader.

BENEDICT Pater, ik moet u ook om een gunst vragen.

PATER Een gunst? W at mag dat zijn?

BENEDICT Ook m ij in de echt te ve rbinden. 

Of er nu v oor- of tegenspoed va n komt, spoedig m oet het in iede r geval. 

Ja, Signeur Leonato, ik zie uw verbazing.

Uw nicht heeft haar oog op mij laten vallen.

LEONATO O. Met het oog dat ze van mijn dochter heeft gekregen.

BENEDICT En ik heb haar blik met verliefde blikken beantwoord.

LEONATO Aha. Met de blik die je van mij gekregen hebt, en van de prins en Claudio.

BENEDICT Ik ben ban g dat ik u niet volgen kan. 

LEONATO Dat komt nog wel. Wat is nu je wens?

BENEDICT Wel, wij hopen dat u (tot de pater) - en u - uw zegen wilt geven

en ons in het huwelijk laat treden.

LEONATO Daar kan ik alleen een duidelijk ‘ja’ op zeggen.

PATER Dan voeg ik er ‘am en’ aan toe. 

LEONATO Daar zijn ze.

(Don Pe dro, Claud io en hun ge volg kom en op. Be nedict speelt de wrek er.)

DON PEDRO Ik wens u, edele heren, een goede morgen.

LEONATO Gegroe t op deze n ieuwe dag . Goed d at u er bent.

Er wordt op u gewacht. Blijf jij bij je besluit, Claudio?

Wil je nu de dochter trouwen van mijn broer?

CLAU DIO Trouwen? Nu? 

LEONATO Trouwen ja. Of maak je voorbehoud?

CLAU DIO Nou.. nee . Ik doe alles w at u wilt. Alleen...
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LEONATO Nee, niet alleen. Trouwen doe je met z’n tweën.

CLAU DIO Wil ze mij niet zien?

LEONATO Ze heeft u  reeds gez ien. 

ANTONIO Ze ziet u nu.

CLAU DIO En mo et ik haar niet...

ANTONIO U moet niet.

(Don Pe dro stoot C laudio aan.)

CLAU DIO Ik blijf bij mijn woord van eer. Ja, ik zal haar huwen.

(zacht) Al heeft ze e en bult.

LEONATO Ze heeft m eer dan éé n bult.

CLAU DIO Vergeef me mijn woorden.

ANTONIO Maar ze zitten op de goede plek.

LEONATO Wil de vader dan nu de bruid hierheen geleiden?

De pate r staat klaar. 

(Antonio af. M en wac ht.)

DON PEDRO Ook g oedem orgen, B enedic t.

De barom eter tussen  je wenkbrauwen staat nog stee ds op onw eer.

Als je ooit nog  moet lachen springe n er barsten  in je gezicht.

CLAU DIO Had hij maar een dame, die hem kon verleiden om

met zoete en stou te woordjes  dat stenen  gezicht 

weer in de plooi te krijgen.

BENEDICT Zorg jij maa r, beste vriend , 

dat je de vo lgende dame die jou  verkiest, 

niet zo sne l en slordig weer verliest.

CLAU DIO Dat was raak, heel raak, beste man.

Wij treffen elkaar nog.

(Trompetgeschal. Antonio op met de g emask erde dam es.)

Eerst moet ik een andere rekening vereffenen.

(tegen Leonato)

Tot welke dame moet ik mij richten?

ANTONIO Aanvaard mijn dochter, heer, uit mijn hand.

CLAU DIO Wilt u uw sluier afdoen, mevrouw?

LEONATO Dat is hier he laas niet toegestaan vo or de inzegening hee ft

plaatsgevonden.
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CLAU DIO O.

PATER Neemt gij deze vrouw tot uw vrouw?

CLAU DIO Ja, dat doe ik.

PATER Neemt gij deze man tot uw man?

HERO Ja, dat wil ik.

PATER In voor- en tegenspoed?

CLAUDIO + HERO In voor- en tegenspoed.

PATER Dan mag u nu de bruid kussen.

HERO Zelfs de dood kan mij niet van jou scheiden.

(Ze doet h aar sluier af.)

Maar liever ben ik levend de jouwe.

CLAU DIO Een tweede Hero?

DON PEDRO Is dit de Hero die dood was?

HERO Dood was ik toen u beiden mij belasterden.

Nooit stierf de  liefde die ik voor jou  had. 

LEONATO Zolang die laster leefde, moest Hero zich dood houden.

PATER Laten w e het wonder v an haar verrijzen is

verklaren als de plechtigheid ten einde is.

Graag wil ik u dan uit de doeken doen

hoe geloof, hoop en vooral liefde

de stut was in Hero’s d onkerste uur.

Voor nu b eëindig ik dez e rite met -

BENEDICT Pater, u ve rgeet wat.

PATER Wat? O, dat!

BENEDICT Wie is Beatrice?

BEATRICE Ik draag die n aam. (ze doet haar m asker af.)  Wa t wilt u, mene er?

BENEDICT Houd  je van m ij?

BEATRICE Hoe kom je erbij? Ik houd van jam.

BENEDICT Dus deze he ren die bezwee rden da t jij van m ij hield

hebben me voorgelogen? 

BEATRICE Houd  jij dan van  mij?

BENEDICT Hoe kom je erbij? Ik houd van kaas.
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BEATRICE Dan zijn m ijn nichtje, Margaretha en  Ursula erin gestonken. 

Zij beweerden dat jij van mij hield.

BENEDICT Waar halen ze het vandaan?

BEATRICE Die heren waren anders ook het slachtoffer van hun fantasie.

BENEDICT Dat hadden wij meteen in de gaten.

BEATRICE Houden wij van ‘houden van’...?

BENEDICT Welnee. Wij houden van kaas.

BEATRICE Nee. Wij houden van jam.

HERO (tegen Beatrice) En ji j houdt van hem.

CLAU DIO (tegen Be nedict) En jij houdt van haar.

BENEDICT + BEATRICE (kijken elkaar aan) Nou vooruit dan m aar!

(Ze omhelzen elkaar. G ejuich.)

PATER Ik dacht net dat ik het merkwaardigste huwelijk aller tijden gehad had.

LEONATO Dit huwelijk kan nog wel een nachtje wachten. Kom vrienden, nu is het

feest.

(Er word t gedanst e n gezongen . Don Pe dro zit wat terzijde.)

BALT HAZAR (en A LLEN): 

Droog je tranen en wees niet boos

blijf jezelf, opgewe kt en blij

de mensen zijn trouweloos

wie weet ben jij ne t zo als z ij

Holladie je joechei.

(Benedict belandt bij Don Pedro)

DON PEDRO Dus Benedict, de held van het slagveld,

loopt morgen op pantoffels?

BENEDICT Iedere clown die beter meent te weten

mag m ij op de hak nemen , heer. 

Het kan me niet schelen. Ik ben gelukkig.

Als ik ooit and ers over de  dingen dac ht, 

dan was dat een ander Benedict dan deze.

BALTHAZAR + ALLEN:

Droog je tranen en wees niet boos

blijf jezelf, opgewe kt en blij

de mensen zijn trouweloos

wie weet ben jij ne t zo als z ij
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Holladie je joechei.

(Benedic t en Claud io belanden  bij elkaar)

CLAU DIO Ik ben blij dat ik de oude Benedict heb teruggevonden.

BENEDICT Dat heb  je niet. Die Be nedict is weg . 

Dat masker van graniet was maar een pose.

Ik ben blij dat ik jou heb teruggevonden.

Jouw vrolijkheid was van een boer met kiespijn.

BALTHAZAR + ALLEN:

Droog je tranen en wees niet boos

blijf jezelf, opgewe kt en blij

de mensen zijn trouweloos

wie weet ben jij ne t zo als z ij

Holladie je joechei.

(Leonato belandt bij Don Pedro)

LEONATO Zoek uzelf een vrouw, prins.

DON PEDRO En dan e ven alenig e indigen als he t begon, he er weduw naar?

LEONATO Wie niet tegen zijn verlies kan moet niet aan het leven beginnen.

DON PEDRO Dat is nog  eens een  wijsheid ach teraf.

LEONATO Alle wijsheid komt achteraf. 

DON PEDRO Achteraf gezien is alles veel gedoe om niets.

LEONATO Zorg dan dat u nie t achteraf lee ft.

BALTHAZAR + ALLEN:

Droog je tranen en wees niet boos

blijf jezelf, opgewe kt en blij

de mensen zijn trouweloos

wie weet ben jij ne t zo als z ij

Holladie je joechei.
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