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Oh Oh Othello!
*
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Othello de Moor – de zwarte ster-acteur – de hoofdrolspeler
Jago – de middelmatige man voor wie iedereen zijn neus ophaalt en waarvan niemand zijn
naam goed onthoudt – de figurant
Cassio – de vriend en tegenspeler van Othello – 2e grote rol (is allergisch voor bloemen en niest
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Desdemona Brabantio – de jonge dochter van de baas: producent Big Boss Brabantio
Emilia – het vriendinnetje van Jago – visagiste
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De uitsmijter
*
Stuk voor 3 acteurs
1- Othello
2- Jago / Desdemona
3- Cassio / Emilia
*
Indeling:
DEEL I – AVOND
Scene 1 * Jago, zei je wat?
Scene 2 * Het Gouden Schaap
Scene 3 * Het feest barst los
Scene 4 * Het schandaal Cassio

P. 3
p. 10
p. 15
p. 22

DEEL II – NACHT
Scene 5 * Chantage in de VIP lounge
(Scene * Jago’s digitale aanval
Scene 6 * Het bewijs
Scene 7 * De confrontatie

p. 27
p. 34)
p. 35
p. 39

DEEL III - OCHTEND
Scene 8 * De moord op Desdemona
Epiloog

p. 46
p. 57

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

DEEL 1 - AVOND
* SCENE 1 * JAGO, ZEI JE WAT?
Jago komt al pratend oplopen. Praat half tegen de coulissen, half tegen het publiek.
JAGO
Ach, prop dat script toch in je strot.
En stop daar ’t slaafse, slappe ventje Cassio meteen achteraan.
Zo diep dat hij van binnenuit je hielen gewoon verder kan likken.
Buitenlandse kannibaal!
Dit was mijn rol. Ik ben een hele goede acteur. Wat zeg ik, een kneitergoede acteur!
Emilia! Ben ik een goede acteur?
De tegenspeler van de grote ster-acteur Othello. Bij de topcast van de show!
Emilia, hoe goed ben ik?
Emilia! Ik vraag je wat.
EMILIA
Heee. (in de zin van ‘hoi’)
Zei je wat, Jago?
JAGO
Hee Emilia
EMILIA
Heee.
JAGO

Hoe goed ben ik?

EMILIA
Waarin?
JAGO
In acteren! Hoe goed ben ik als acteur?!
EMILIA
Daar heb ik geen verstand van. Ik ben alleen van de make up.
JAGO
Dan kan je toch nog wel iemand een goede acteur vinden?
EMILIA
Oh ja Jago. Ja, je bent heeel goed.
Wat zeg ik: kneitergoed!
Ik moet aan het werk. Ik heb het druk. Doei
JAGO
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Doei.
Dat geldt niet. Natuurlijk zeg hij, zij, dat.
Dat is mijn vriendin!
Ik ben zo goed, dat je nooit zeker weet of het nu echt is of niet.
Kijk. Nu ben ik verdrietig. (speelt verdrietig)
Geloofde je dat? Dat geloofde je, he!
Eigenlijk is goed acteren, niets anders dan heel goed liegen.
Kiest Othello Cassio!
(citeert Othello) “Sorry. Jouw tijd komt nog wel” zegt ie.
Cassio! Dat lullige ja-knikkertje. Dat hielenlikkertje. Dat ik-heb-zo-veel-gel-in-mijn-haar-datik-overal-aan-vast-plak-stickertje.
En wat krijg ik? De figurantenrol.
Cassio komt niesend op.
JAGO
Kijk, daar heb je hem.
Heee Cassio
CASSIO
Hoorde ik nou wat?
JAGO
HEEE CASSIO
CASSIO
Oh sorry, hee Vago, ik zag je niet.
JAGO

Jago.

CASSIO
Precies.
Je gaat altijd zo goed op in de achtergrond.
Dat is ook een kunst hoor.
JAGO

Dank je.

CASSIO
Alsjeblieft.
Het ruikt hier vreemd.
JAGO
Dat is je bovenlip.
CASSIO
Sorry?
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JAGO
Niks
CASSIO
Heb jij mijn kostuum gezien?
JAGO

Kostuum?

Cassio niest.
JAGO

Gezondheid

CASSIO
Ja je weet wel. Mijn smoking voor vanavond.
Of heb jij geen uitnodiging?
JAGO
Tuurlijk wel!
Die heb ik - ergens.
CASSIO
Ik ben mijn pak kwijt.
Jago houdt een pak omhoog
JAGO

Bedoel je deze?

CASSIO
Jongen! Laat me niet zo schrikken.
Je bent een soort pop-up venster wat uit het niks verschijnt de hele tijd.
JAGO
Sorry.
CASSIO
Of beter: een kameleon. Dat ben je.
Vago de kameleon.
JAGO
Jago.
EMILIA
(van achter) Cassio, komen, nu!
CASSIO
Ja Emilia, ik kom.
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Stevig vriendinnetje heb jij.
JAGO
Ja.
CASSIO
Doei.
(Cassio af.)
JAGO
Doei.
“Stevig vriendinnetje heb jij."
Vanavond is de uitreiking van Het Gouden Schaap voor ‘De beste acteur van het land’
En Othello is natuurlijk genomineerd.
Iedereen die beroemd en bekend is heeft zich in zijn feestjurk gehesen en is op ’t gala
aanwezig. Het wordt live uitgezonden op alle televisiezenders van het land!
En ik ben niet uitgenodigd.
Maar ik weet toevallig een geheim.
De grote Othello en zijn vriendinnetje Desdemona DESDEMONA
Gaat dit over mij?
JAGO
Heee Desdemona
DESDEMONA
Heee.
JAGO
Nee. Dit gaat niet over jou!
DESDEMONA
Ik hoorde mijn naam.
JAGO

Heb je niks beters te doen dan mij af te luisteren?

DESDEMONA
Oh! Ik luister jou niet af.
JAGO

Wat sta je daar dan te doen?

DESDEMONA
Niks. Zomaar.
Ik dacht, misschien kun je mij even helpen?
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JAGO

Ja hoor, waarmee?

DESDEMONA
Laat maar.
Doei!
JAGO
Doei.
‘Jago, wil je dit doen, Jago, kun je dat doen?’ Ik help iedereen.
Ja-ja-ja-ja-jajajajajajajajajajajajajajajajaaaa-Jago!
Het zit in mijn naam.
Vanaf nu niet meer.
Vanaf nu ben ik Mister No-go!
Wat heb je aan trouw en vriendschap als niemand naar jou om kijkt?
EMILIA
Jago?
JAGO
Ja, Emilia?
EMILIA
Oh nee, laat maar.
Doei.
JAGO
Let op mijn woorden Othellooooo, jouw tijd komt nog wel.
Wacht maar tot het nacht wordt.
(Hij belt Roderigo de roddeljournalist)
Want ik ben niet wie ik lijk.
Nee nee, ik ben een kerel met kloten.
(Richting Othello) Hoor je dat?
Ik ben niet wie ik lijk!
Ah – Roderigo? Hai, Jago hier.
Luister, ik heb een primeur voor je waar de rest van de wereld jaloers op zal zijn.
Op een voorwaarde: Je hebt het niet van mij.
Begrijp je dat?
Spuug erop!
De grote Othello is vanochtend met Desdemona, de dochter van de Big Boss Brabantio, in het
geheim getrouwd.
Ze is veel te jong! Hij kan haar vader zijn. En de dochter van!
Ja ik weet het!
Verspreid het zo snel mogelijk.
Overal, weet ik veel, jij bent hier de roddeljournalist.
Roderigo! Je weet het he? Je hebt dit niet van mij.
(hangt op)
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OTHELLO op.
OTHELLO
Heee.
JAGO
Heee Othello!
OTHELLO
Jago, jongen, ik wilde je wat vragen.
Vanavond is een belangrijke avond.
JAGO
Ja
OTHELLO
Ik zal in de schijnwerpers staan
JAGO
Ja
OTHELLO
En Cassio ook.
JAGO
Ja.
OTHELLO
Ik wil dat Desdemona daar bij is.
JAGO
Ja.
OTHELLO
Vanavond is onze huwelijksnacht, weet je.
JAGO
Ja.
OTHELLO
En het is beter dat niemand dat verder nog weet.
JAGO
Ja, nee natuurlijk niet.
OTHELLO
Dus ik wil nog niet met haar in het openbaar gezien worden, snap je?

8

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

JAGO
Ja.
OTHELLO
En jij bent mijn vriend. Toch?
JAGO
Ja
OTHELLO
Wij zijn vrienden. Goede vrienden.
JAGO
Ja.
OTHELLO
Dus ik dacht; als jij met jouw vriendinnetje – Emilia?
Van de make up?
Als jullie nou ook op het gala zijn.
Dan kunnen jullie Desdemona een beetje gezelschap houden.
Zou je dat willen doen? (geeft hem 2 vrijkaarten)
JAGO
Ja. Natuurlijk!
Ik doe het graag Othello.
OTHELLO
Echt?
JAGO
Ja.
OTHELLO
Fantastisch.
Je bent een goede vriend, Jago!
Een die altijd achter je staat. Of je het nu door hebt of niet.
JAGO
Voor jou doe ik alles..
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* SCENE 2 * HET GOUDEN SCHAAP
Desdemona en Emilia
DESDEMONA
Zie hem staan!
EMILIA
Ja Desdemona, ik zie hem.
DESDEMONA
Mijn Othello. Zo knap, zo beroemd!
Vanavond hebben O en ik een privé feestje!
EMILIA
Laat me je ring eens zien?!
DESDEMONA
Ik heb geen ring.
EMILIA
Je bent toch getrouwd.
DESDEMONA
Ik heb een zakdoek.
EMILIA
Van diamanten?
DESDEMONA
Nee, van zijn moeder, en haar moeder, en haar moeder en zo verder.
EMILIA
4e hands? Desdemona!
DESDEMONA
Emilia, je begrijpt het niet.
EMILIA
Nee.
DESDEMONA
Kijk. Deze zakdoek brengt geluk. Het betekent alles voor hem.
EMILIA
Want?
DESDEMONA
O komt van ver, weet je.
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De afgelopen jaren kwam hij veel bij pappa thuis en heeft hij zijn hele levensverhaal verteld.
EMILIA
En daarom krijg je geen ring?
DESDEMONA
Hij heeft zoveel meegemaakt. Hij is gevlucht als jongen van 17 uit zijn land met oorlog.
Wekenlang heeft hij gelopen. Dan met een gammel bootje de zee over waarna hij is
meegenomen in een koffer EMILIA
Een koffer?
DESDEMONA
In een koffer
EMILIA
In een koffer?
JAGO
In een koffer, in de trein!
EMILIA
In de trein?
JAGO
Zijn moeder achtergelaten. Zijn vader was vermoord, in de oorlog.
EMILIA
Welke oorlog?
DESDEMONA
Kun je je voorstellen? Een jongen alleen, in een vreemd land.
Deze zakdoek was het enige wat hij bij zich had.
De zakdoek van zijn moeder, en haar moeder, en haar moeder, en zo verder.
EMILIA
Oké, maar nu barst hij uit zijn voegen van het geld!
DESDEMONA
Die zakdoek heeft speciale krachten! Diegene die hem ontvangt zal voor eeuwig zijn hart
bezitten, of zo iets.
Hij heeft zo hard moeten knokken om te staan waar hij nu staat. Zie hem! Met een Gouden
Schaap in het vooruitzicht.
EMILIA
Ja ik zie het heel goed.
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DESDEMONA
En al die pers, journalisten en fotografen.
Hij zal wel overal hot nieuws zijn! (kijkt op haar telefoon voor nieuwsberichten over Othello)
EMILIA
Ze gaan beginnen!
DESDEMONA
Wat?! (leest op haar telefoon) “BIG BOSS BRABANTIO BESTOLEN VAN ZIJN KOSTBAARSTE
BEZIT”
Oh nee, Pappa is bestolen!
Houd de dief!
EMILIA
Door wie dan?
DESDEMONA
Stelletje vuillakken. Kakkerlakken. Grabbejakken.
EMILIA
Waar lees je dat?!
DESDEMONA
Roderigo’s RoddelRubriek.
Mijn vader bestelen he?
EMILIA
Shht! Ze zijn begonnen!
DESDEMONA
Dat gaat zo maar niet.
EMILIA
Van wat eigenlijk?
DESDEMONA
Zijn kostbaarste bezit.
EMILIA
En dat is?
DESDEMONA
Wacht. (leest) “Zonder dat pappa het weet, dekt de zwarte hengst zijn blanke schaapje. De
knappe en mysterieuze steracteur” – oh nee!
Emilia pakt haar telefoon af en leest verder
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EMILIA
“De knappe en mysterieuze steracteur Othello de Moor heeft in het geheim de jonge dochter
van de producent verleid. Vanochtend zijn zij in het geniep getrouwd, terwijl pappa denkt dat
zijn kleine meisje nog over zandkastelen droomt. Naar verwachting zal Othello de Moor zo
meteen het Gouden Schaap voor ‘Beste Acteur van het land’ in ontvangst nemen. Of zijn baas –
pappa Brabantio – daar nog zo blij mee is, zullen we moeten afwachten.”
DESDEMONA
Hoe weten ze dat?
EMILIIA
Oh shit!
DESDEMONA
Als pappa dit leest…
Emilia, wat moet ik doen?
EMILIA
Afwachten. Misschien valt het allemaal wel mee.
DESDEMONA
Dat denk ik niet.
EMILIA
Als Othello zo Het Gouden Schaap wint, zal je vader toch blij met hem zijn.
DESDEMONA
Iedereen zal vanavond naar me gaan kijken. Alle pers zal ons in de gaten gaan houden.
He Emilia, ik moet mijn haar goed doen.
DESDEMONA + EMILIA
Doei (beide af)
JAGO
En ja hoor..
Het schaap voor de Beste Acteur gaat naar….. (tromgeroffel)
Othelloooooo!
OTHELLO
(houdt zijn ontvangstspeech op het grote podium) Euhm, wauw!
Wat een applaus. Bedankt.
Wauw. Jongens, echt.
Ik ga niet huilen nu.
Ik heb eigenlijk niks voorbereid.
Maar toch wil ik wat zeggen.
Dit schaap staat voor mij voor 3 dingen.
Als eerste staat het voor ‘dromen’.
Dat wil ik vooral tegen de jongen mensen zeggen. Dat het belangrijk is om te dromen.
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Dat als je 40 bent en je kijkt terug op je leven, dat je in ieder geval geen spijt krijgt van de
dingen die je niet gedaan hebt.
Dit Schaap staat ook voor het overwinnen van angsten.
Want die heb ik, net al ieder mens. Maar helaas heeft dit land heel veel angsten voor anderen,
voor vreemden. Dus dit is voor iedereen die bang voor mij is: ik ben Othello de Moor, een
buitenlander, en ik heb een Gouden Schaap in mijn hand.
Als 3e staat dit schaap ook voor de liefde.
Voor de passie en de liefde, want zonder passie en liefde waren deze films er nooit geweest.
Ik wil iedereen bedanken die hier aan heeft meegewerkt.
Maar vooral mijn kersverse tegenspeler Cassio, die nu al meteen genomineerd is en mijn spel
tot grotere hoogten brengt. Cassio, ik heb geen hoofdrol, wij hebben met zijn 2en de hoofdrol.
Dankjewel.
Bedankt ook mijn liefje, jij bent mijn zakdoek voor mijn tranen.
Dit schaap is voor ook - voor jullie.
En als laatste is dit schaap voor mijn moeder. En haar moeder. En haar moeder en zo verder.
Dankjewel. Doei.
(applaus)
JAGO
Graag gedaan, Othello. Jij ook bedankt.
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* SCENE 3 * HET FEEST BARST LOS
Een groot feest. Muziek en dansen. (Op Jenny from the Block J)
Jago en Emilia
EMILIA
Lieverd, kop op.
Het is gegaan zoals het is gegaan.
En bij de volgende auditie krijg jij de rol.
JAGO
Het lag niet aan mijn auditie.
EMILIA
Kom dansen, Jago.
Het is feest.
JAGO
Ik haat dansen.
EMILIA
Hoe vaak mogen wij nou op dit soort feestjes komen?!
JAGO
Ik hoor hier thuis, Emilia. Jij misschien niet, maar ik wel.
EMILIA
Jago, lieverdje, nou niet zo boos.
Kom. Drink nog wat. Dan wordt je vanzelf losser in je heupjes.
JAGO
Heupen! Ik heb heupen.
EMILIA
Wat ben jij snel op je teentjes getrapt, zeg.
JAGO
Tenen!
Emilia schenkt drank in en geeft het Jago aan.
EMILIA
Alsjeblieft. (Jago wil het aanpakken- ) Ho! Nee, alleen als je beloofd vrolijk te zijn.
Mannen met een kwaaie dronk zijn niet welkom hier.
JAGO
Wie heeft het hier over een kwaaie dronk? Jij hebt een kwaaie dronk!
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EMILIA
Ikke? Zal ik jou een klein geheimpje vertellen?
Nou? Ja?
JAGO
Vertel
EMILIA
Cassio kan totaal niet tegen drank.
Hij heeft een klein alcoholprobleempje, zeg maar.
Als hij daar teveel van op heeft, wordt die softe, grijze muis een agressieve Tasmanian devil.
Zo. Nou weet je iets fouts over hem. Voel je je nu vrolijker?
JAGO
Cassio raakt me niet.
Moet jij niet even naar Desdemona toe?
EMILIA
Ja! Waar is ze eigenlijk?
Daarna gaan we dansen.
JAGO
Dat is goed.
EMILIA
Doei.
JAGO
Doei.
Emilia af. Cassio en Othello met een fles champagne op
OTHELLO
Proost, vrienden! Proost.
JAGO
Heee man
OTHELLO + CASSIO
Hee Jago
OTHELLO
(tegen Jago) Goed je te zien, man. Hier. Alsjeblieft.
Cassio – (biedt hem een glas champagne aan)
CASSIO
Nee dank je, Othello.
Goede speech had je, man
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JAGO
Othello - (wil hem iets duidelijk maken)
OTHELLO
Niet zo flauw man, zo’n avond moet je vieren.
JAGO
Ja Cassio, Proost.
OTHELLO
Hoe vaak maak je dit mee, man?
CASSIO
Oké, man. (Niest)
OTHELLO + JAGO
Gezondheid
CASSIO
Proost. Op jou, Othello.
Je stond daar echt goed op dat podium, man!
JAGO
Ja man.
CASSIO
Ik kan niet tegen die bloemen, man.
JAGO
Othello jongen, misschien moet je evenOTHELLO
Cassio, ik meende wat ik zei, man. Wij hebben samen de hoofdrol.
Jago jongen. Waar is Desdemona?
JAGO
Dat probeer ik je te zeggen.
Op een of andere manier is jullie huwelijk bekend geworden, en staat er een groot, lelijk artikel
op het internet, man.
OTHELLO
Hoe kan dat?!
JAGO
Ik weet het niet, maar ze is wel van slag, man.
OTHELLO
Sorry, ik moet even naar haar toe, man. Doei. (Othello af)
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CASSIO + JAGO
Doei.
Cassio en Jago samen.
JAGO
Daar gaat ie. Naar zijn bruidje.
Proost Cassio.
CASSIO
Sorry?
JAGO
Ik zei: proost Cassio. (Schenkt hem champagne bij)
CASSIO
Oh nee dank je, ik heb genoeg gehad.
JAGO
Maar we hebben niet op jou geproost! (schenkt verder in en deelt uit)
CASSIO
Op mij?
JAGO
Ja. Op je glansrol.
CASSIO
Jah, te gek he.
JAGO
Proost!
(ze proosten)
JAGO
Nu gaat je carrière vliegen hoor! (ze drinken)
CASSIO
Denk je?
JAGO
Zeker weten. (Hij schenkt bij)
CASSIO
Nee dank je.
JAGO
Ach kom op jongen. Wat maakt het uit.
Het is feest.
18
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Volgend jaar sta jij daar.
En dan roept iedereen jouw naam: Oh oh Cassioooo! (Hij schenkt bij)
CASSIO
Dat zou wat zijn, Vago! (ze drinken)
JAGO
Jago.
CASSIO
Hm?
JAGO
Dan heb jij je eigen Desdemona (Hij schenkt bij)
CASSIO
Mijn eigen Desdemona?
JAGO
Op de toekomst, Cassio! Op jouw toekomst! (ze drinken)
Heb jij eigenlijk een meisje, Cassio?
CASSIO
Half
JAGO
Half? (Jago schenkt bij)
CASSIO
Zie je dat meisje daar?
JAGO
Ja. Proost.
CASSIO
Dat is Bianca. (ze drinken)
JAGO
Ja
CASSIO
Mooi meisje. (Jago schenkt bij)
JAGO
Ja
CASSIO
En lief. Maar verder - (ze drinken)
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JAGO
Ja?
CASSIO
Verder stelt ze niet zoveel voor.
Een figurantje.
JAGO
Oké. (Jago schenkt bij)
CASSIO
Oh nee, sorry!
Zo bedoelde ik het niet.
JAGO
Maakt niet uit jongen. (ze drinken)
CASSIO
Figuranten zijn ook heel belangrijk.
JAGO
Ja.
CASSIO
Ik voel me niet zo lekker.
Ik moet even naar buiten geloof ik.
JAGO
Ja, dat is goed Cassio.
Ga maar even wat frisse lucht halen.
CASSIO
Misschien is het beter als ik deze even mee neem. (pakt de hele drankfles van Jago af)
JAGO
Tuurlijk jongen.
Zie ik je zo.
CASSIO
Ja.
Ik zie je zo.
Doei.
JAGO
Doei.
Cassio af.
Jago pakt zijn telefoon en belt Roderigo
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JAGO
Roderigo – hier Jago weer.
Goed artikel, mijn complimenten.
Ik heb een volgend nieuwtje voor je.
Cassio – de nieuwe held – heeft een alcoholprobleem. Als je nu naar de artiesteningang komt,
kun je een mooie foto van de bezopen Cassio maken.
Tip: maak 1 rotopmerking tegen hem, en Cassio zorgt voor een flink schandaal.
Waarvan jij dan meteen de eerste bent die het de wereld kan vertellen!
Ja – nu. As we speak.
Nee! Geen dank, Roderigo!
Van mij heb je namelijk niks gehoord.
Jago hangt de telefoon op
Emilia op.
EMILIA
Heee.
JAGO
Heeee Emilia.
EMILIA
Met wie was je aan het bellen?
JAGO
Bellen?
Ga maar wat drinken voor me halen.
EMILIA
Oké...
JAGO
Doei.
EMILIA
Doei.
EMILIA af.

21

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

* SCENE 4 * HET SCHANDAAL CASSIO
(Jago, Cassio, Othello)
JAGO
(kijkt in de coulissen naar een gevecht tussen Cassio en Roderigo. Maakt foto’s met zijn mobiel.)
Oef! Die deed zeer.
Auw. Oef. Oh. Jammer. AaauW.
Oh Oh Cassio! Wie had verwacht dat jij zo tekeer kan gaan.
Emilia had gelijk.
Auw – Roderigo, pas op. Je moet nog wel je werk kunnen doen jongen.
Oh nee! Cassio. Niet de uitsmijter. Die jongens zijn getrainde beveiligers. Idioot
Cassio wordt met zijn dronken kop de vloer op gesmeten.
CASSIO
Blijf met je poten van me af! Weet je wel wie ik ben?
JAGO
Heee Cassio
CASSIO
Heeee - fuck, Vago.
JAGO
Gaat het?
CASSIO
Hoezo? Er is niks.
Othello op.
OTHELLO
Wat is hier aan de hand?
JAGO
Heee Othello!
OTHELLO
(tegen Jago) He.
(tegen Cassio) Er heeft iemand een journalist het ziekenhuis ingeslagen?!
JAGO
Oh ja?
CASSIO
Wie?
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OTHELLO
Ik ben bezig met mijn kersverse bruid, weet je wel.
JAGO
Zeker.
OTHELLO
Dit is mijn huwelijksnacht en nu moet ik naar beneden komen om een of andere eikel te
temmen.
CASIO
Dat hoeft niet.
OTHELLO
Wat is er met jou gebeurd?
CASSIO
Niks.
OTHELLO
Je ziet er niet uit.
CASSIO
Ik heb heel hard gedanst enzo, en toen, toen was ik – euhm, ik was toen – ik werd niet lekker donker en veel geluid en mensen, al die mensen, die aan je plukken, pffff, zo,
OTHELLO
Wat heeft hij?
JAGO
Hij?
OTHELLO
Ja. Hij.
JAGO
Cassio
OTHELLO
Ja. Cassio. Wat heeft hij?
JAGO
Wat hij heeft… geen idee.
CASSIO
Ik ook niet.
JAGO
Othello, ga lekker naar Desdemona. ‘t Komt goed!
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CASSIO
Ja! Alles is onder controle.
(pijnscheut in zijn kaak) Auw!
OTHELLO
Jago, beste man. Wij zijn vrienden, toch?
JAGO
Ja.
OTHELLO
En vrienden liegen niet, toch?
JAGO
Ja. Nee!
OTHELLO
Wil je mij iets vertellen?
JAGO
Sorry Othello, vrienden liegen niet, maar verlinken ook niet.
CASSIO
Juist. Echte vrienden zijn trouw aan elkaar. Misschien moeten wij, jij O, Vago en ik, met zijn
drieën iets leuks doen een keer. Gewoon, jongens onder elkaar.
OTHELLO
Mijn beste Jago. Ik waardeer het heel erg dat je niemand in de problemen wil brengen.
CASSIO
Voetballen OTHELLO
Jij bent een goed mens. Dat zie ik.
CASSIO
Of paintballen
OTHELLO
Maar ik moet weten wie die journalist geslagen heeft. Dit feest is ter ere van mij en ik kan niet
nog meer schandalen verdragen, begrijp je.
CASSIO
Of bowlen. Kan ook.
OTHELLO
Je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen.
Heeft Cassio die journalist in elkaar geslagen?
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Jago?
JAGO
Ja, nee, ja. Ja
OTHELLO
Dankjewel mijn vriend.
Cassio, over vijf minuten ben jij hier weg.
En denk maar niet dat je ooit nog terug hoeft te komen.
Lekker dan! Morgen beginnen de nieuwe opnames!
JAGO
Nou, ik ken toevallig de tekst –
CASSIO
Ik snap niet hoe dit gebeurd is.
OTHELLO
Denk daar maar eens over na.
JAGO
Othello OTHELLO
Doei
JAGO
Doei.
CASSIO
Fuck… Ik heb hoofdpijn.
JAGO
(een soort van excuses) Hij was er toch wel achter gekomen.
CASSIO
Wat nu?
Heeft hij me nu ontslagen?
Die persvlieg vroeg erom.
Oh pokke! Ik heb het verpest, he Lago.
Ik heb het allemaal verpest.
Ik had ook niet moeten drinken.
Daar kan ik helemaal niet tegen, Lago. Echt niet.
Ik kan daar helemaal niet tegen.
Mamma zei altijd – oh God! Dit komt natuurlijk overal in het nieuws.
Dit is zo gênant, Vago!
Ik moet het goed maken. ik moet het recht zetten, nu!
(roept) Othello! Het spijt me, het was echt niet de bedoeling!
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JAGO
Cassio, niet naar Othello gaan.
CASSIO
Waarom niet
JAGO
Hij zal niet naar je luisteren. Als je het goed wil maken, doe dat dan via Desdemona.
Laat haar een goed woordje voor je doen. Dat is de enige manier, Cassio.
Othello luistert alleen naar haar.
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DEEL II - NACHT
* SCENE 5 * CHANTAGE IN DE VIP LOUNGE
OTHELLO
Des, Wat maakt het jou nou uit wat er met Cassio gebeurt.
DESDEMONA
’t is een vriend van jou.
OTHELLO
Was.
DESDEMONA
Oh oh lieve O! Hij heeft iets stoms gedaan. Nou en?
Dat kan iedereen overkomen.
OTHELLO
Jouw vader kreeg een halve hartverzakking toen hij las dat wij getrouwd waren. Denk je dat hij
het overleefd als hij nu moet lezen dat zijn 2e acteur journalisten mishandeld?
DESDEMONA
Te laat.
OTHELLO
Hoezo?
DESDEMONA
Het staat er allemaal al lang op. Met foto’s.
(op telefoon) Kijk, hier zit Cassio boven op hem.
Oh Hij is best gespierd!
OTHELLO
(pakt haar telefoon af) Genoeg. Ze zoeken het maar uit daar beneden.
Mijn lieve Desdemona, dit is onze huwelijksnacht.
DESDEMONA
Jaa. (speelt met de zakdoek)
OTHELLO
Laten we dat vieren dan. Kom bij me.
DESDEMONA
Nee.
OTHELLO
Hoezo nee?
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DESDEMONA
Alleen als jij Cassio vergeeft.
OTHELLO
Dat is chantage
DESDEMONA
Ja.
OTHELLO
Ik kan jou niks weigeren.
DESDEMONA
Goed zo!
OTHELLO
Oké. Kom je nu dan hier?
DESDEMONA
Bijna.
OTHELLO
Nee.
DESDEMONA
Ik moet me eerst verkleden.
OTHELLO
Nee hoor.
DESDEMONA
Ja hoor.
Ik droom hier al mijn hele leven van en ik weet precies hoe ik er uit moet zien!
Nog even geduld, Moortje van me.
Hier! Neem nog wat champagne. Ik ben zo terug.
Terwijl Desdemona weg loopt verliest ze haar zakdoek. Emilia op, ze blijft op de drempel staan
kijken.
EMILIA
Heee
OTHELLO
Heee Emilia
…
Kan ik iets voor je doen?
EMILIA
(kijkt nieuwsgierig rond) Nee.
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OTHELLO
Oké.
…
Moet je Desdemona niet helpen?
EMILIA
Ja! …
Doei
OTHELLO
Doei.
Emilia af. Onderweg ziet ze de zakdoek liggen, raapt deze op en neemt hem mee.
*
Jago op.
JAGO
Heee. (Othello hoort hem niet.)
HEEE
OTHELLO
Heee Jago.
JAGO
Sorry dat ik stoor.
Stoor ik?
Is Desdemona hier niet?
OTHELLO
Nee. Die is een of ander verkleedpakje aan het aan trekken.
JAGO
Oké. Voor wie?
OTHELLO
Voor mij natuurlijk. Wie anders?!
JAGO
Goede vraag.
Gaat het goed hier?
Het is een wilde, niet?
OTHELLO
Wie zegt dat
JAGO
Dat heb ik gehoord.
29
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OTHELLO
Van wie?
JAGO
In de wandelgangen.
OTHELLO
Ik heb er nog maar weinig van gemerkt.
Ze heeft het afgelopen uur alleen maar aan mijn hoofd zitten zeuren over Cassio.
JAGO
Over Cassio?
OTHELLO
Ja. Dat ik hem moest vergeven en dat hij zijn rol terug moest krijgen enzo.
JAGO
Oh. Wat vreemd.
OTHELLO
Hoezo?
JAGO
Niks.
OTHELLO
Jago, zeg wat je denkt.
JAGO
Ik denk niks.
OTHELLO
Kom op! Vrienden zeggen alles.
JAGO
Ik denk - dat het allemaal niks voorstelt.
OTHELLO
Wat?
JAGO
Ik hoorde van Emilia dat ze ’t heel vaak over Cassio heeft.
OTHELLO
En –
JAGO
dat hij zo knap is met zijn blauwe ogen
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OTHELLO
En JAGO
blonde haren
OTHELLO
En –
JAGO
Hij zo lekker ruikt
OTHELLO
En –
JAGO
Verder niks.
Behalve dat Cassio wel erg veel naar haar kijkt.
OTHELLO
Is dat zo.
JAGO
Othello, laat je niet gek maken. Het zijn alleen maar geruchten.
Het stelt vast niks voor.
Misschien moet je ze gewoon een beetje in de gaten houden. Verder niks.
OTHELLO
Verder niks?!
JAGO
Nee.
OTHELLO
Als die geruchten waar zijnals jij wil beweren dat mijn vrouw, achter mijn rug om, met die gluiperd van een Cassio er
vandoor gaat…. Dan wil ik bewijs!
JAGO
Het is vast niks.
Vergeet het.
OTHELLO
Dat doe ik.
Laat me nu alleen.
JAGO
Sorry, ik wilde je niet-
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OTHELLO
Doei.
JAGO
… doei.
Jago wil vertrekken. Othello sluit zijn ogen.
*
In de gang komt Jago Emilia tegen.
EMILIA
Heee
JAGO
Heee Emilia
Wat doe jij hier?
EMILIA
Helpen met de make up van Desdemona.
Dat kind leeft in een sprookje.
En jij?
JAGO
Jou zoeken.
EMILIA
Aah. Lang niet gezien.
Gaan we nu dansen?
JAGO
Bijna
EMILIA
Nu
JAGO
Bijna
EMILIA
Ik heb een cadeautje voor je. Die magische zakdoek waar ik je over vertelde, daar was je toch
zo nieuwsgierig naar?
JAGO
Ja
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EMILIA
Kijk
JAGO
Is dit hem?
EMILIA
Ja
EMILIA + JAGO
“Van zijn moeder, en haar moeder en haar moeder en verder”
EMILIA
Ja!
JAGO
Nou, dan toch liever een ring.
EMILIA
Rare buitenlanders.
JAGO
Dankjewel lieve Emilia.
EMILIA
He, ik moet hem wel terug geven!
JAGO
Dat doe ik wel. Ga maar alvast naar het feest. Ik kom er zo aan. Doei
EMILIA
Oké.
Doei.
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(* SCENE * JAGO’S DIGITALE AANVAL - optioneel)
Naar publiek, terwijl hij op zijn telefoon berichtjes en foto’s upload, de zakdoek nog in zijn hand.
JAGO
“What comes around, goes around” is wat ze zeggen.
Als je er om gevraagd heb, kun je het krijgen ook.
En je hebt er om gevraagd, vriend.
“Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden” is wat ze zeggen.
Keer op keer blijkt dat je mij niks gunt. Dus wil je blijkbaar ook dat jou niks gegund wordt.
Oké! U vraagt, wij draaien!
Oh oh Othello! Die jaloerse ogen toen ik het over Cassio en Desdemona had.
Terwijl ik in feite niks heb gezegd, he.
Oh maar jij hebt je zakdoek, he vriend. Jij hebt je zeer bijzondere, 4e hands zakdoek!
Dat bijgeloof uit primitief Afrika vreet nog aan je brein!
Zo dom!
Hoppaaa!
Wat fotootjes van Cassio op zijn knieën voor Desdemona online.
Geen tekst en uitleg natuurlijk dat Cassio haar alleen smeekt om Othello zijn ‘oprechte’ excuses
over te brengen. Mensen maken vanzelf hun eigen versie van wat ze willen zien.
Nog wat foto’s van boze Othello, wat van dronken Cassio – oh die is echt gênant!
En natuurlijk een foto van Desdemona die zich omkleed. Met hulp van Emilia weliswaar maar ik
knip Emilia er gewoon af, zet hem naast de foto van Cassio en 1 + 1 =2.
Uploaden is voltooid.
Kijk daar gaat het al! De roddels en aannames borrelen als kokend lava de ether in.
Nu is het wachten tot de vulkaan barst.
En het mooie is, daar hoef ik helemaal niks voor te doen.
Blaas wat rook in het gezicht, en de ander maakt zelf het vuur wel door vol achterdocht met zijn
vergrootglas elk korreltje zand onder de loep te nemen.
Mijn handen blijven schoon.
(Veegt zijn handen aan de zakdoek af, vouwt hem op en stopt hem in zijn zak.))
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* SCENE 6 * HET BEWIJS
Op het feest. Jago, Othello en later Cassio.
OTHELLO
Jago, heb jij Desdemona gezien?
JAGO
Misschien. Goed dat ik je zie. Je wilde bewijs?
OTHELLO
Misschien…
JAGO
Ja of nee
OTHELLO
Ja
JAGO
Ik zag Desdemona met Cassio, daar
OTHELLO
Wat deden ze daar?
JAGO
Hij veegde zijn mond af met jullie zakdoek. Die van je moeder, en haar moeder, en haar moeder
en zo verder.
OTHELLO
Hoe weet jij van die zakdoek?
JAGO
Van Emilia. Die meiden vertellen elkaar alles, Othello.
OTHELLO
Dit zegt nog niks. Wat moet ik hiermee?
JAGO
Wacht. Cassio komt elk moment hier. Ik zal hem naar Desdemona vragen.
Voor jou. Omdat jij mijn vriend ben en ik niet wil dat jij bedrogen wordt.
Als je je daarachter verstopt, dan kun je zelf horen wat hij zegt.
OTHELLO
Dit doet me denken aan een scene uit Hamlet. Steek me niet neer Jago…
JAGO
Natuurlijk niet. Ik doe dit voor jou.
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OTHELLO
Als het waar is wat je zegt Jago, dan zorg ik dat jij de rol krijgt en mijn tegenspeler wordt.
JAGO
Sht! Hij komt.
Othello verstopt zich. Cassio op.
CASSIO
Hee
JAGO
Heee Cassio.
…
HEEEE Cassio!
CASSIO
Heee Vago. Heb je Desdemona gezien?
JAGO
Nee sorry.
Hoe gaat het met je hoofd?
CASSIO
Beter. Ik heb een koude douche genomen.
JAGO
Wat een feest he. De hele menigte danst zijn voetzolen er af.
Lekker hoor.
Maar je bent weer op zoek naar Desdemona…
(Heel zachtjes zodat Othello het niet kan verstaan) He.. vertel eens over dat figurantje van je…
Bianca..
CASSIO
Wat wil je weten?
JAGO
Is ze mooi?
CASSIO
Dat kun je zelf toch zien?
JAGO
Ik bedoel naakt. Je hebt haar bloot gezien, toch?
Heeft ze een mooi lijf?
Beetje mooie… b en b's borsten, billen enzo?
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CASSIO
Oh bedoel je dat. Jaa. Ze is prachtig. Perfect.
JAGO
Oh ja?
CASSIO
En lenig ook. Ze legt zo haar been in je nek.
JAGO
Dus ze is wel een wilde.
CASSIO
Ja absoluut. Ze kan er geen genoeg van krijgen. Ik heb wel 100 keer haar hele lijf gekust maar
ze is onverzadigbaar.
JAGO
Wat?
CASSIO
Ze is onverzadigbaar.
JAGO
Waarom trouw jij haar dan niet?
CASSIO
Ik trouwen? Met haar?
Nee joh. Ze is gewoon leuke afleiding, verder niet.
Mooie opvulling van het beeld.
Ze betekent niks.
Zij verklaart mij wel de liefde, maar ik hou niet van haar.
Ik hou alleen van haar lijf en de aandacht.
Cassio niest. Jago geeft hem – niet zichtbaar voor Othello – de zakdoek van Desdemona.
JAGO
Gezondheid.
CASSIO
Dank je. Het zijn die bloemen. Ik ben daar zo allergisch voor.
Snuit overduidelijk zijn neus in de zakdoek.
JAGO
Volgens mij is ze daar weer.
CASSIO
Wie?
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JAGO
Desdemona natuurlijk.
CASSIO
Juist ja.
- ik denk dat ik beter nog even bij Othello uit de buurt kan blijven.
JAGO
Dat lijkt me niet onverstandig.
CASSIO
Toch bedankt. Doei. (Cassio af. Misschien zien we nog Othello weer tevoorschijn komen.)
JAGO
Doei
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* SCENE 7 * DE CONFRONTATIE
In de VIP lounge
Desdemona zit volledig uitgedost, vol make up in een spetterend pakje op Othello te wachten.
Othello komt binnen. Naar mate de scene vordert wordt Othello steeds bozer.
DESDEMONA
Waar was je nou?!
Heeft Emilia niet gezegd dat je de muziek aan moest zetten en dat ik er elk moment aan kwam?
Sta ik hier mijn speciale optreden uit te voeren, kom ik er halverwege achter dat je er helemaal
niet bent. De hele timing is naar de knoppen.
OTHELLO
Waar was ik? Waar was jij?!
DESDEMONA
Hier. Was de champagne op, ofzo! Dan bel je toch de catering.
Jij – de beste acteur van het land – hoeft echt niet zelf in de rij te gaan staan hoor!
OTHELLO
Word jij niet misselijk van jezelf?
DESDEMONA
Vind je me niet mooi?
Stinkt mijn parfum?
OTHELLO
Je bent hartstikke mooi. Te mooi.
DESDEMONA
Nou hou dan op met chagrijnen en ga zitten.
Hier.
OTHELLO
Waar is de zakdoek?
DESDEMONA
Gewoon, hier… (voelt in haar zak) of hier (in haar bh)
Of daar bij mijn andere kleren.
OTHELLO
Je hebt hem niet.
DESDEMONA
Wel, ergens, maar ik kan hem nu even niet vinden.
Wat maakt het uit?
OTHELLO
Dat je die vraag durft te stellen
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DESDEMONA
Ik bedoel niet dat de zakdoek zelf niks betekent. Alleen dat ik hem nu –direct – even niet kan
vinden. Ik heb hem heus wel ergens! Maak je niet zo’n zorgen.
OTHELLO
Raak me niet aan!
DESDEMONA
Wat is er…
OTHELLO
Ik wil dat je eerlijk tegen me bent.
DESDEMONA
Dat ben ik.
OTHELLO
Waar is mijn zakdoek dan?
DESDEMONA
Sjongejongejongejonge, als je hem per se nu wil hebben, ga ik dat ding wel even zoeken!
Doei
OTHELLO
Doei
Desdemona af
Othello kijkt op haar telefoon. Surft over het internet en leest de roddels die door Jago
aangezwengeld zijn.
Cassio op.
CASSIO
Hee
OTHELLO
Hee Cassio.
CASSIO
Is Desdemona hier niet?
OTHELLO
Nee Cassio. Zoals je ziet: Desdemona is hier niet. Of je moet denken dat ik echt blind ben?
Waar haal jij het lef vandaan om mij onder ogen te komen?
CASSIO
Het spijt me Othello. Ik kom later wel terug. Je hebt meer tijd nodig. Ik begrijp het.
Doei!
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OTHELLO
Doei
Cassio af.
Desdemona op.
DESDEMONA
Heee
OTHELLO
Heee
DESDEMONA
Ik snap er niks van. Hij ligt daar ook niet
OTHELLO
Misschien heb je hem wel aan iemand gegeven?
DESDEMONA
Natuurlijk niet. Ik ben niet achterlijk. Doei
Desdemona weer af om verder te zoeken.
Emilia op.
EMILIA
Heee
OTHELLO
Heee Emilia.
EMILIA
Waarom ben jij zo boos?
OTHELLO
Alsof jij dat niet weet.
EMILIA
Vanwege dat gevecht tussen Cassio en die Roddeljournalist?
Hij heeft een kwaaie dronk, oké, maar die persvliegen vragen er soms wel een beetje om hoor.
Het is diezelfde Roderigo die jullie huwelijk vroegtijdig bekend heeft gemaakt. Wat dat betreft
zou ik blij zijn dat die smeerlap zijn verdiende loon heeft gekregen.
OTHELLO
Hou je niet van de domme!
Ik ben kwaad omdat Desdemona met andere mannen flikflooit.
EMILIA
Hoe kom je daar nou bij.
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OTHELLO
Lieg niet. Jullie meisjes vertellen elkaar alles.
EMILIA
Daarom!
OTHELLO
Wat zou jij doen als Jago jou zou bedriegen?
EMILIA
Ik zou hem aan zijn haren door het slijk trekken en hem voor dood laten liggen midden in de
woestijn, zonder eten, zonder drinken!
OTHELLO
Precies. En waarom zou Desdemona minder verdienen?
EMILIA
Othello, ik zweer het je. Desdemona is jou altijd trouw geweest. Wat je ook gehoord hebt of
denk te hebben gezien… het is niet waar.
OTHELLO
Lieg niet!
EMILIA
Ik lieg niet. Ik zweer het op – op – op het graf van mijn moeder, en haar moeder, en haar
moeder en verder.
Desdemona op.
DESDEMONA
Heee
EMILIA
Hee Desdemona.
DESDEMONA
Ik geef het op.
OTHELLO
Hou maar lekker jullie handen boven elkaars hoofd.
Jullie verdienen elkaar.
DESDEMONA
Bedoel je mij?
OTHELLO
Moet ik het in je gezicht zeggen?
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EMILIA
Desdemona, ik denk dat je een hele grote fout hebt gemaakt door met die, die .. –
OTHELLO
Die wat… die buitenlander?
EMILIA
Die schoft te trouwen.
OTHELLO
(loopt dreigend op Emilia af)
Als jij nog een keer iets tegen mij zegt.. nog een keer liegt.. nog een keer dat wijf verdedigd DESDEMONA
He! Laat Emilia.
Othello slaat Desdemona.
EMILIA
Othello!
OTHELLO
(tegen Desdemona) Kijk niet zo onschuldig.
Ik weet alles.
Doei.
EMILIA + DESDEMONA
Doei.
Othello af.
DESDEMONA
Hij heeft me geslagen!
EMILIA
Ik zag het.
DESDEMONA
Dat doet zeer.
EMILIA
Ja.
DESDEMONA
Ik heb nog niet eens mijn lied voor hem kunnen zingen.
EMILIA
Desdemona, lieverd…
Ik denk ook niet dat Othello daar nu op zit te wachten.
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DESDEMONA
Waarom niet? Ik snap niet wat er deze nacht allemaal gebeurt…
Ik heb zo lang hier naar uit gekeken. Als klein meisje al.
Ik wist precies hoe ik er uit moest zien, welk lied ik zou zingen, hoe het allemaal moest zijn.
En dit is niet hoe het moest gaan.
Dit is niet mijn droom!
EMILIA
Nee dit is de realiteit.
DESDEMONA
Wat gaat hij nou doen?
EMILIA
Kan jou het wat schelen.
DESDEMONA
Ja. Tuurlijk. Het is mijn man.
EMILIA
Leuke man heb jij.
DESDEMONA
Hij is zichzelf niet.
Iemand moet met hem gaan praten.
EMILIA
Ik doe het niet.
DESDEMONA
Alsjeblieft..
EMILIA
Vraag het Jago.
DESDEMONA
Jago, ja! Ja- ja- ja- Jago! Hij kan O tot rede brengen.
(Belt Jago op)
Jago, ’t is Desdemona. Othello wordt gek. Je moet - (tegen EMILIA) doei.
EMILIA
Doei
DESDEMONA
Je moet hem voor me zoeken. Hij is boos, zegt rare dingen en heeft me zelfs geslagen.
Vind hem en praat met hem.
Maak hem rustig en zeg dat hij waanbeelden heeft.
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Misschien is het hem allemaal te veel… Het Gouden Schaap, ons huwelijk, pappa, het feest, de
pers, alle aandacht, de nacht, ’t akkefietje Cassio… hij heeft veel meegemaakt, weet je.
In een bootje, in een koffer, in een trein...
Wil je dat voor me doen?
Dankjewel Jago. Je bent een goede vriend.
Doei.
(Desdemona valt in slaap.)
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DEEL III – OCHTEND
* SCENE 8 * DE MOORD OP DESDEMONA
In de VIP lounge
Desdemona ligt te slapen op bed. Othello drinkt uit de fles.
OTHELLO
Ben ik uit mijn land gevlucht voor wreedheid
Kruist dit mijn pad
Zij daar.
De vrouw die mijn hart heeft aangeraakt
Die het weer deed kloppen zoals vroeger
Nog voordat ik onder een laag eelt zat door oorlog en verdriet
Met haar witte huid, nog witter dan sneeuw, gladder dan zuiver zijde
Van buiten de onschuld zelve
Maar van binnen vuil. Vies, giftig en wreed als de duivel.
Ik had het kunnen weten.
Zoals Jago zei: “Ze belazerde haar eigen vader. Waarom zou het haar enige moeite kosten om
jou ook te belazeren?”
Mijn hart kan niet twee keer breken.
Dat kan ik niet aan.
Daarom had ik de liefde afgezworen,
want wie in oorlog heeft geleefd, durft geen mens nog volledig te vertrouwen, maar zij –
Jij – jij deed me dat vergeten.
Lieve Desdemona. (kust haar)
Jij deed me dat vergeten.
En nu breek je mij met een betonhamer in duizend stukjes.
Oh mama! Ik wil niet doen wat ik voel.
Maar nu – diep in de nacht – is het zo moeilijk te geloven dat de zon ook echt weer op komt.
Wie zegt dat ze op komt?
Wie zegt dat de pijn die ik voel, dat die overgaat?
Desdemona wordt wakker.
DESDEMONA
Othello?
OTHELLO
Heee
DESDEMONA
Heee Othello
OTHELLO
Wie anders..
DESDEMONA
Kom je slapen?
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Het is een lange nacht geweest.
OTHELLO
Heb je gedroomd vannacht?
DESDEMONA
Weet ik niet, vast wel. Huil je?
OTHELLO
Droom nu dan Desdemona.
Droom van alles wat je nog had willen doen, en krijg geen spijt van de dingen die je niet gedaan
hebt.
Oh nee, spijt ken jij niet.
DESDEMONA
Waar heb je het over, man.
OTHELLO
‘Waar heb je het over, man’
Droom, zeg ik je.
Nu het nog kan.
DESDEMONA
Othello, waarom rol je zo met je ogen?
Je maakt me bang.
OTHELLO
En pas op voor je eigen verraad
DESDEMONA
Verraad?
OTHELLO
Ja. Leugens zetten je keel op en daar zou je wel eens in kunnen stikken.
DESDEMONA
Dat hebben we samen gedaan. Papa had ons huwelijk nooit goed gevonden, dat weet je.
OTHELLO
Lieg niet.
DESDEMONA
Ik lieg niet.
Othello, ik vind het niet leuk meer.
Wat is er nou?
OTHELLO
Waarom heb je mijn zakdoek aan Cassio gegeven?

47

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Jannemieke Caspers
jannemiekecaspers@live.nl
http://www.jannemiekecaspers.nl
gedownload op 26 juni 2019

DESDEMONA
Dat heb ik niet.
OTHELLO
Lieg niet! Waar ik vandaan kom, betekent liegen op je sterfbed dat je voor altijd rond moet
dolen in ’t vagevuur.
DESDEMONA
Sterfbed?! Kom op man. Doe eens normaal.
OTHELLO
Ik heb veel meegemaakt, dat weet je.
Maar niks deed zoveel pijn als jij.
DESDEMONA
Je overdrijft! Kappen nu. Anders ga ik naar huis.
OTHELLO
Jij gaat nergens heen.
Mijn zakdoek, van mijn moeder, en haar moeder, en haar moeder en verder.
Mijn enige kostbare bezit.
Cassio had hem in handen.
Terwijl hij liep op te scheppen over wat hij allemaal wel niet met jou had uitgespookt.
Hij sprak over jouw naakte lijf en liefde, Desdemona, terwijl hij zijn neus snoot in mijn zakdoek.
DESDEMONA
Laat me los!
Je bent dronken.
OTHELLO
Je ontwijkt mijn vraag.
DESDEMONA
Ik heb nooit iets met Cassio gedaan.
En hoe hij aan die zakdoek komt, dat weet ik niet.
OTHELLO
Lieg niet!
Iedereen weet het.
Het staat overal op internet.
De hele wereld heeft het er over.
DESDEMONA
En dus is het waar?
OTHELLO
Ja
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DESDEMONA
Niet dus.
OTHELLO
De hele wereld tegenover jou.
Wie denk je dat ik geloof?
DESDEMONA
Mij. Je vrouw.
OTHELLO
Hou je vieze, smerige mond. Jij bent mijn vrouw niet.
Ik ben een weduwnaar.
DESDEMONA
Othello, wat ga je doen?
Blijf van me af.
OTHELLO
Sorry mama. Ik wil dit niet, maar ik kan niet anders.
DESDEMONA
Othello! He! (slaat hem in zijn gezicht)
Wakker worden.
Het lijkt wel een filmscript!
Sjongejongejongejongejonge.
Dit is de echte wereld, jongen.
Haal die handen van mijn nek.
Je gaat me toch niet serieus wurgen nu?
Hij gaat me toch niet serieus vermoorden nu?
Jongens?
Dat is toch totaal uit verhouding?
Omdat op internet staat dat ik met Cassio vreemd ga?
Wat niet eens zo is?
Serieus?!
Ja dahag! Daar doe ik niet aan mee.
OTHELLO
Sorry mama. Sorry. (hij wurgt Desdemona)
DESDEMONA
Waar jij vandaan komt, zijn mannen met bloed aan hun handen gedoemd tot eeuwig vluchten
voor keihard krijsende klaagvrouwen, net zo lang tot je je eigen oren afscheurt omdat het
geluid zoveel pijn doet dat je het niet meer aan kan.
OTHELLO
Dan zal ik ze horen komen. Als het dag wordt.
Want daar ben ik nog niet zo zeker van.
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Emilia op
EMILIA
Hee
OTHELLO + DESDEMONA
Hee Emilia
EMILIA
Wat is hier gebeurd?
DESDEMONA
Meneer heeft mij vermoord.
EMILIA
Niet?!
OTHELLO
Wel.
EMILIA
Waarom?
DESDEMONA
Ik ben vermoord en jij vraagt waarom?
Alsof er 1 goede reden voor te verzinnen zou zijn?!
EMILIA
Hou je mond.
OTHELLO
Ze was een hoer.
EMILIA
Hoe kom je daar nou toch bij.
OTHELLO
Vraag het aan je eigen vriend. Jago kan het bevestigen.
EMILIA
Jago?
DESDEMONA
Jago liegt.
OTHELLO
Met Cassio. Zij ging achter mijn rug om met Cassio.
Juist vanavond!
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EMILIA
Wat heeft Jago gezegd dan
DESDEMONA
Ja, wat heeft hij gezegd?!
EMILIA
(roept) Jago!
OTHELLO
Ik ben moe.
EMILIA
Als Jago gezegd heeft dat Desdemona jou met Cassio bedroog, dan mag hij wegrotten op de
allergrootste vuilnisbelt, leeg gepikt door de gieren, want dat slaat helemaal nergens op!
DESDEMONA
Precies!
OTHELLO
Hou je mond. Ik wil jou stem niet meer horen.
EMILIA
(roept) Jago!
(tegen Othello) jij domme, onwetende schoft!
Wat jij hebt gedaan –
OTHELLO
Ik heb CASSIO horen zeggen dat hij haar huid - jouw huid Desdemona – wel 100 keer heeft
gekust!
DESDEMONA
Dat is niet waar.
EMILIA
Jago! Waar ben je verdomme.
OTHELLO
Jago weet dat Cassio van Desdemona haar zakdoek – mijn zakdoek – de zakdoek van mijn
moeder, en haar moeder en haar moeder en verder, in een of ander vunzig onder-onsje heeft
gekregen. Ik heb hem er zelf mee gezien.
EMILIA
Ooooohhh nee! Dit meen je niet.
DESDEMONA
Had ik maar gewoon een ring gehad.
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EMILIA
Die vuilak. Die rotzak. Die ongelofelijke, jaloerse, platvloerse, boerse perverseling!
OTHELLO
Wat?!
EMILIA
Jago!
OTHELLO
Ik ben zo moe.
EMILIA
Die is er natuurlijk vandoor.
OTHELLO
Ik moet naar bed.
DESDEMONA
Naar bed?
Dit is geen film-set waarop je na een moord als cliffhanger gewoon naar huis gaat om te
slapen?!
OTHELLO
Wanneer hou jij nou je mond!
EMILIA
Oh oh Othello.
Domme domme domme domme domme domme Othello –
Dat zakdoekje van jou, dat heb ik gevonden.
En omdat Jago - die vuile figurant, die vieze intrigant - de hele tijd met zo’n pruillip liep te
zeiken “Ik wil die zakdoek zo graag van dichtbij bekijken”, heb ik die zakdoek aan hem
gegeven. Om hem op te vrolijken!
OTHELLO
Zeg dat je liegt.
EMILIA
Ik lieg niet!
Oh lieve Desdemona, het spijt me zo dat jij dood bent.
DESDEMONA
He he.
EMILIA
Meisje toch
(tegen Othello) Dringt het nu eindelijk tot je door? Hij heeft je bespeeld en uitgespuugd.
Oh Desdemona! (zingt een liedje voor haar)
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OTHELLO
Waarom sta ik hier nog?
Kun je leven zonder hart?
EMILIA
(ziet door het raam Jago buiten lopen) Oh! Daar gaat hij!
Die vuile schurftzak. Jago! Hier komen. (Emilia rent af)
Doei.
OTHELLO + DESDEMONA
Doei.
OTHELLO
Is er dan echt niemand te vertrouwen?
DESDEMONA
Ja wel.
Ik was te vertrouwen.
OTHELLO
Oh mama, ik wil niet meer.
Ik heb zo’n lange weg afgelegd om te blijven leven
DESDEMONA
In een bootje, in de koffer, in de trein
OTHELLO
- en nu – met mijn handen vol schuld Ik hoor ze komen.
DESDEMONA
Wie
OTHELLO
De klaagvrouwen.
Ze schreeuwen aan de binnenkant van mijn schedel.
Oh mama! Oh mama, wat heb ik gedaan?!
Cassio op.
CASSIO
Hee
OTHELLO + DESDEMONA
Heee Cassio.
CASSIO
Oh zijn jullie hier! Ik heb jullie overal gezocht, man.
Pff, het gaat allemaal niet zoals het gaan moet.
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Sjongejongejongejonge
Kunnen we niet gewoon slapen en morgen doen alsof er niks gebeurd is?
Whatever happens in Vegas, stays in Vegas – ofzoiets?
Maar dan hier?
En niet in Vegas? Dus Whatever happens hier – stays hier?
Waarom zijn jullie zo stil?
Jongens?
Othello, het spijt me, dat heb ik al gezegd.
Zo zwaar hoef jij het toch niet op te nemen?
Ze praten alleen maar slecht over mij hoor.
Heel internet valt over die foute Cassio heen.
Blijkbaar heeft niemand iets beter te doen.
Toch?
Jongens?
Heb ik iets gemist?
DESDEMONA
Ja.
Maar misschien is het beter om het zo te laten.
CASSIO
Hoe bedoel je?
DESDEMONA
Cassio, ik ben mijn zakdoek kwijt. Weet jij toevallig waar die is?
CASSIO
Is het deze?
DESDEMONA
Ja dat is hem. Dankjewel.
CASSIO
Moet je Jago bedanken. Die heeft hem gevonden.
Ik heb hem wel gebruikt, sorry.
Ben allergisch voor bloemen, zie je.
Ik wist niet dat ie van jou was.
DESDEMONA
Hij is ook niet van mij. (geeft hem aan Othello.)
CASSIO
Voel jij je wel goed Desdemona?
Je ziet zo bleek..
DESDEMONA
Hij heeft mij vermoord.
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CASSIO
Niet
DESDEMONA
Wel
OTHELLO
Sorry, het spijt me.
DESDEMONA
Mij ook.
CASSIO
Mij ook.
OTHELLO
Vergeef me
DESDEMONA
Ik doe mijn best
CASSIO
Jaaaa Vergeven en vergeten. Dat zou fijn zijn.
Ik ben moe.
DESDEMONA
De zon komt op.
OTHELLO
Ik zie hem niet
CASSIO
Een nieuwe dag!
Tijd kan zo veel goed maken, jongens.
DESDEMONA
Daar. Echt waar.
CASSIO
De wereld ziet er altijd weer een stuk anders uit in het daglicht.
OTHELLO
Mag ik je vasthouden?
(Othello houdt Desdemona vast)
CASSIO
Kijk daar staat Jago. De goede oude Jago.
Jago de Vago de Kameleon.
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Zo knap hoe hij altijd op de achtergrond weet te blijven.
He! Emilia is er ook.
Oeh! Die is boos.
Niet zo’n klein beetje ook.
Auw. Dat zal pijn doen.
Emilia slaat hem zo voor zijn harses.
Maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed.
OTHELLO
Hoe dan?
DESDEMONA
Ga maar slapen.
CASSIO
Ja. Slapen.
OTHELLO
Dat kan ik niet meer.
Straks komen de klaagvrouwen.
CASSIO
Wie?
OTHELLO
De klaagvrouwen
DESDEMONA
Ik stuur ze wel weg. Slaap maar.
(Desdemona zingt een liedje. Cassio en Othello vallen in slaap.)
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EPILOOG
JAGO
En niemand vraagt mij ‘waarom?’
Waarom heb je dat gezegd Jago?
Waarom heb je gelogen Jago?
Waarom ben je zo boos?
Ze zijn alleen geïnteresseerd in hun eigen verhaal.
Er zijn altijd meerdere waarheden.
Zoveel mensen, zoveel versies.
Maar woorden zijn geen daden.
Emilia neemt het mij kwalijk. Alles.
Maar het maakt niet uit wat ik wel of niet gezegd heb.
Het gaat erom wat Othello heeft gedaan.
En daar heb ik helemaal niks mee te maken.
Zo ver had het voor mij niet hoeven komen.
Desdemona’s dood heb ik niet geregisseerd.
Oh oh Ohtello. Je bent echt niet de enige met pijn in zijn hart.
Ik moet maar eens naar huis.
Oh nee. Emilia heeft mij op straat gezet.
Nou ja. Ik moet maar eens … verder dan.
Want het is al laat. Veel te laat.
Of eigenlijk te vroeg alweer.
Ik moet een beetje uitrusten.
Want morgen – zo meteen - beginnen de opnames.
En ik hoor bij de topcast van de show.
Eindelijk.
3 -2 -1 – actie.
Doei!
(licht uit)

* Eind *
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