Storm
vrij naar
The Tempest
van
William Shakespeare

PERSONAGES:
Prospero
Miranda
Ariel
Caliban
Alonso
Ferdinand
Bastiaan
Antonio
Gonzalo
Stefano
Trinculo

rechtmatig (maar verbannen) hertog van Milaan
dochter van Prospero
luchtgeest
inboorling van Prospero’s eiland
koning van Napels
zoon van Alonso
broer van Alonso
broer van Prospero, regerend hertog van Milaan
raadsheer van Alonso
butler (d)
nar (d)

1

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.
© Ruud Wessels
ramwessels@gmail.com
gedownload op 25 februari 2021

Scène 1 (I, 1)
KAPITEIN
BOOTSMAN
ALONSO
BOOTSMAN
ANTONIO
BOOTSMAN
GONZALO
BOOTSMAN
GONZALO
KAPITEIN
BOOTSMAN
BASTIAAN
BOOTSMAN
ANTONIO
KAPITEIN
BOOTSMAN
GONZALO

offstage Bootsman! Roep alle mannen naar boven! Opschieten, of we lopen aan de
grond!
Ay ay kapitein! Alle hens aan dek! Ho, mannen, opschieten, snel snel snel! Strijk het
bramzeil! Wat doen jullie hier?
Doe je best, vriend. Waar is de kapitein?
Alsjeblieft beneden blijven!
Waar is je baas, bootsman?
Hoor je ‘m niet, hij is bezig. Blijf in de kajuit, jullie lopen ons in de weg!
Nou nou, rustig maar.
Als de storm rustig is! Naar binnen zei ik! Die storm die heeft lak aan een
koningstitel, ga de kajuit in en val ons niet lastig! af
Die kerel geeft me vertrouwen, zijn smoel staat niet naar verdrinken, hij heeft echt
een galgentronie. Laat zijn galg ons reddingstouw zijn!
offstage Bramstreng strijken! Ja, lager, lager! Bijdraaien op grootzeil! Geschreeuw
Wat is dat voor geschreeuw, komt verdomme boven de storm uit!
Jullie weer? Wat moet je nou? Rot op naar je kajuit, wil je zinken?
Krijg de ziekte man, vuile stinkende rothond!
Wil je ‘t zelf doen? Hier, doe ‘t maar zelf!
Val dood, eikel, wij zijn niet zo bang als jij!
offstage Bijdraaien! Bijdraaien! Grootzeil om! Hou zeewaarts aan, hou d’r weg van
de kust!
We zijn verloren, bidden, bidden!
Genade, het schip breekt! Vaarwel vrouw, vaarwel kinderen! Vaarwel broer! We
vergaan! We vergaan!

Scène 2 (I, 2)
Miranda, Prospero
MIRANDA
PROSPERO
MIRANDA

PROSPERO
MIRANDA
PROSPERO
MIRANDA

PROSPERO

Heb jij dat gedaan, vader?
Hmmm.
Het maakte me bang. Het was mooi, maar toen dat grote schip zo heen en weer
werd geslingerd, en die afschuwelijke kreten die ervandaan kwamen! Ik was bang,
ik vond het zielig voor al die wezens op dat schip!
Zeg maar tegen dat bloedende hartje van je dat ze allemaal ongedeerd zijn.
Echt waar?
Ik heb het allemaal voor jou gedaan, liefje. Rommelt op achtergrond
Je doet altijd alles voor mij, hè.
Mijn vader houdt van mij. Hij heeft me alles geleerd wat ik weet. Alles over het
eiland, wat er leeft, hoe alles bezield is. Ik weet natuurlijk niet alles. In mijn vaders
boeken staat nog heel veel dat ik niet weet, als ik dat allemaal zou weten zou ik net
zo knap zijn als mijn vader, dan zou ik zelf zo’n storm kunnen maken, en ik zou ‘m
ook weer kunnen laten bedaren. Mijn vader zit heel vaak met zijn neus in die
boeken. Hij is geleerd. Waar ben je ook weer hertog van, pa?
Milaan.
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MIRANDA

PROSPERO
MIRANDA

PROSPERO

MIRANDA
PROSPERO

Hij is ook hertog van Milaan. Ik weet niet wat dat is, een hertog. Ik weet ook niet
wie of wat Milaan is. Dat komt, we hebben niet altijd op dit eiland geleefd. Op een
dag heeft mijn vader me verteld dat we hier twaalf jaar geleden zijn aangespoeld,
op een gammel vlot, met niets anders dan onszelf en onze kleren en wat eten en
papa zijn boeken natuurlijk. Die had een vriendelijke man uit Napels ons
meegegeven en die man heette Gonzalo. Hoe heette die slechte oom ook weer, pa,
die ons had weggejaagd?
Antonio. Met wie ben je aan ‘t praten, liefje?
Met de stofjes in de lucht. Dat kwam zo, mijn vader was dus hertog, maar hij was
liever met die boeken in de weer, en hij liet het gewone hertog-zijn over aan zijn
broer, Antonio dus. Maar op zeker moment wilde oom Antonio echt hertog zijn, en
hij had intussen allemaal vriendjes benoemd overal, en mensen omgekocht en zo,
en toen heeft hij samengespannen met de koning van Napels, dat was een vijand
van mijn vader, en toen samen met de koning van Napels hebben ze ons toen uit
Milaan verdreven. Want ze durfden ons niet te vermoorden, omdat de mensen veel
van mijn vader hielden. En dat snap ik wel, want mijn vader is ook ontzettend lief.
Waar is dat boek verdomme nou weer? O hier, hèhè. Zo. Miranda, kom eens hier.
Kom eens bij me zitten. Dat verhaal wat je daar vertelt is nog niet af. Ga zitten, dan
vertel ik je het vervolg.
Heeft dat met die storm te maken?
Ja. Een merkwaardig toeval bracht de schepen van mijn vijanden vlak in de buurt
van dit eiland, en in mijn macht. En ik wist dat de sterren nu uiterst gunstig staan
voor mij, ik moest er nu gebruik van maken, anders keert het lot zich juist tegen me.
De koning van Napels, en mijn broer Antonio, zaten op dat grote schip, en nu, als
alles goed is gegaan, nu zijn ze aan land gespoeld. Op ons eiland. Geen vragen meer
nu, je krijgt slaap, je ogen worden zwaar, geef er maar aan toe, je hebt geen keus.

Scène 3 (I, 2)
Miranda slaapt, Ariel op
ARIEL
Gegroet, grote meester! Ik kom al uw wensen vervullen. Ik vlieg, ik zwem, ik duik in
‘t vuur, ik rijd op wolkentoppen, wat u ook eist, Ariel kan ‘t.
PROSPERO
Alles gedaan wat ik je gevraagd had? Met die storm?
ARIEL
Tot in de puntjes. Ik landde op dat schip, en tsss, overal vuur! Aan de ra, aan dek, in
‘t vooronder, bij ‘t roer, bij de boegspriet, ik verdeelde mezelf namelijk in kleine
vlammetjes, tsjakka! Bliksem was er niks bij. De woeste golven schrokken ervan.
PROSPERO
Goed zo, goed zo. Werden ze er niet allemaal gek van?
ARIEL
Allemaal, koortsig van angst. Wanhoop overal. Alles wat geen matroos was sprong
van het brandende schip, het eerste die prins, Ferdinand, zijn haren stonden recht
overeind en hij schreeuwde: “De hel is leeg en hier zijn alle duivels!”
PROSPERO
Zo ken ik je. Goed. Was dat dicht bij ‘t strand?
ARIEL
Ja, vlakbij, meester.
PROSPERO
En zijn ze, Ariel, zijn ze ongedeerd?
ARIEL
Geen haar gekrenkt. De kleren waar ze in dobberden - geen vlekje, frisser dan ooit.
Ik heb ze, zoals u gevraagd had, in kleine groepjes verspreid aan land gebracht. Die
prins is in zijn eentje, die zit zo met z’n armen om zich heen.
PROSPERO
En wat heb je met het schip gedaan, en de matrozen, en de rest van de vloot?
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PROSPERO
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PROSPERO
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Het schip van de koning ligt veilig voor anker, daar in die kreek waar u mij toen ‘s
nachts een keer naar dauw liet zoeken. De scheepslui heb ik opgesloten in het ruim,
ze slapen; en de rest van de vloot had ik verstrooid, hebben elkaar weer gevonden
en zijn op weg naar Napels, in de waan dat de koning met zijn schip is vergaan.
Taak volbracht, Ariel. Tot in de puntjes. Maar er is nog meer te doen. Hoe laat is
het?
Twee uur.
Deze middag moeten we goed gebruiken.
Nog meer werk? Als u zoveel van mij eist, mag ik u dan herinneren aan wat u me
heeft beloofd, en nog niet heeft gegeven?
Wat? Humeurig? Wat wil je dan?
Mijn vrijheid.
Voor je tijd om is? Nooit!
Alstublieft! Ik heb altijd enorm mijn best gedaan! Nooit gelogen, nooit een fout
gemaakt, nooit gemopperd of gezeurd. U heeft beloofd me een vol jaar kwijt te
schelden!
Ben jij vergeten uit welke kwelling ik jou bevrijd heb?
Nee, heer.
Jawel, leugenaar! Van wie heb ik je bevrijd? Zeg op!
Van de heks Sycorax, heer.
En wat had die met jou gedaan? Vertel! Eens in de zoveel tijd moet die geschiedenis
blijkbaar verteld worden, anders vergeet je het. Vertel op!
Die vervloekte heks werd uit Algiers verbannen - au - vanwege haar gruwelijke
hekserij! En zwanger hier op het strand achtergelaten door de zeelui! Ze had mij
onderworpen, maar omdat ik - au - te fijngevoelig was om aan haar al te aardse
driften te voldoen sloot ze mij op in een opengespleten boomstam, waar ik - au twaalf jaar pijn heb zitten lijden, terwijl zij dood ging en mij daar liet kreunen. En er
was niemand anders op dit eiland behalve haar wangedrocht van een zoon.
Caliban, ja, die nu mijn slaaf is. Weet je nog hoe ellendig je eraan toe was toen ik je
vond? Je kreunde zo hartverscheurend, dat de wolven ervan huilden!
En toen heeft u met uw toverkunst die boom weer opengesperd en me bevrijd.
Dank u, meester! Dank u, dank u!
Ik kan je zo weer terug stoppen in die boom, hè?
Nee, heer, ik voer alles uit wat u mij opdraagt!
Goed. Als je dat doet, laat ik je vandaag nog vrij.
Goede meester! Wat moet ik doen? Zeg het! Zeg het! Wat moet ik doen?
Verander jezelf in een zeenimf, je weet wel die ene die onzichtbaar is behalve voor
mij (en voor het publiek). ze fluisteren Ga, en kom als ik je roep! Ariel af

Scène 4 (I, 2)
PROSPERO
MIRANDA
PROSPERO
MIRANDA
PROSPERO
CALIBAN

Psst! Wakker worden, hartje.
Ik werd opeens zo slaperig...
Kom, we gaan naar Caliban.
Moet dat? Ik zie hem liever niet.
Iemand moet het vuile werk doen, het hout aanslepen, vuur maken. Hee slaaf!
Caliban! Stuk stront, kom te voorschijn!
van achter Er is nog genoeg hout!
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PROSPERO
CALIBAN
PROSPERO
CALIBAN

PROSPERO
CALIBAN
PROSPERO

CALIBAN
PROSPERO
CALIBAN

Kom hier, schildpad, giftige etter, door de duivel zelf gekweekt op je verdorven
moeder, kom hier!
op Dat de giftige dauw op jullie druipe, allebei! Dat de hete zuidwester storm je
bedekke met blaren!
Daarvoor krijg je straf! Vannacht krijg je maagkramp, en steken in je borst, alsof een
legertje egels zich op je uitleeft!
Ik zat te eten!
Dit eiland is van mij. Van mij! Ik kreeg het van Sycorax, mijn moeder; jij stal het van
mij.
Toen jij hier kwam, streelde je me, je liet me in mijn waardigheid; je gaf me water
met bessen, en je leerde me de naam van het grote licht, en die van het kleine, die
branden overdag en ‘s nachts. Ik hield van je, ik wees je alle schatten van het eiland,
bronnen, zoutputten, woest en vruchtbaar land.
Vervloekt dat ik dat deed! Dat al het tovertuig van Sycorax op jullie terechtkome,
padden, torren, vleermuizen! Want jij sloot mij op in deze harde rots, en je houdt
me weg van de rest van het eiland! Mij, jullie enige onderdaan, mij, die eens mijn
eigen koning was.
Jij valse rat! Ik heb jou, stuk oud vuil dat je bent, menselijk behandeld. Totdat jij het
nodig vond om mijn dochter te verkrachten!
Hahaha, was dat maar gelukt! Als jij me niet tegen had gehouden, had ik het hele
eiland kunnen bevolken met kleine Calibaantjes!
Walgelijk ventje! Alleen naar klappen luister je! Ik heb je leren praten, weet je nog,
al die uren heb ik je geduldig leren praten, anders was je nog steeds aan het
brabbelen geweest. Jij had erger verdiend dan opsluiting in die rots!
Jij hebt me leren praten, ja, en het voordeel is dat ik nu kan schelden: krijg de
schurft met je taal!
Opschieten, haal meer hout. Wat? Wat? Wil je krampen? Pijn in al je botten?
Nee, genade! Je macht is te groot, vervloekt, ik moet wel luisteren. af

Scène 5 (I, 2)
Ariel, (onzichtbaar), op met muziek; Ferdinand volgt haar
FERDINAND
Waar komt die muziek vandaan?
ARIEL
Je vader ligt op de bodem van de zee. Daar wordt zijn oog een parel, zijn ribben
koraal. Niets vergaat daar, de zee verandert het in iets vreemds en prachtigs.
FERDINAND
Het weet van mijn vader, die verdronken is! Het komt van boven...
ziet Miranda, Prospero is verborgen
Dat moet de godin zijn waar die muziek voor klonk! Mag ik vragen, heers jij over dit
eiland? En wil je me leren hoe ik hier moet overleven? Maar vooral wil ik weten: o
wonder, ben jij een meisje?
MIRANDA
Wonder, nee, meisje, ja.
FERDINAND
Mijn taal! Goeie hemel! Ze spreekt mijn taal! Ik ben de hoogste van alle mensen die
die taal spreken, als ik tenminste kon zijn waar ze het spreken.
PROSPERO
verschijnt Zo, de hoogste? Als de koning van Napels je eens hoorde...
FERDINAND
Die hoort me, nu, helaas, want ik ben het zelf. Mijn vader heb ik zien verdrinken. En
zijn hele hofhouding met hem, en ook de hertog van Milaan.
PROSPERO
Ik dacht het niet. Ik denk dat je je vergist, jongeman, moet even een hartig woordje
met je spreken.
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MIRANDA
FERDINAND
PROSPERO

FERDINAND
MIRANDA
PROSPERO

FERDINAND
MIRANDA
PROSPERO
MIRANDA
PROSPERO

MIRANDA
PROSPERO
MIRANDA

Pa, niet zo streng! Het is de derde man die ik zie, en de eerste waar ik van ga
tintelen...
Ben je nog vrij? Ik maak je koningin van Napels!
Zeg, een beetje rustig, hè? Je hebt naar mij te luisteren hier. Je eigent je een titel
toe waar je geen recht op hebt, je komt hier een beetje als een spion op mijn eiland
om het van me te stelen!
Nee, echt niet.
Daar kan toch geen kwaad in zitten, in zoiets moois? Had slechtheid zo’n mooi huis,
dan zou het goede zijn best doen om daar ook te mogen zijn!
Ga hem niet verdedigen, het is een verrader. Kom hier, ik moet je in de boeien
slaan, je krijgt zeewater te drinken en als voer krijg je droge wortels en doppen van
eikels.
Dan zul je me moeten dwingen. trekt zwaard
Pa, je moet niet zo snel over hem oordelen! Kijk dan hoe aardig hij is, en hij is nog
dapper ook!
Weg dat zwaard.
Pa, ik sta voor hem in! Alsjeblieft!
Weg, hang niet aan me. Wat ben je nou voor hem aan het pleiten? Jij denkt dat er
geen mooiere mannen zijn dan hij, omdat je alleen hem en Caliban hebt gezien.
Dom wicht, vergeleken met de meeste andere mannen is dit een Caliban.
Dan ben ik heel bescheiden, want ik hoef geen mooiere man te zien dan hem.
tegen Ferdinand Je wordt weer slap als een baby. Meekomen. fluistert met Ariel
Houd moed! Mijn vader is niet zo streng als hij lijkt hoor, hij doet een beetje raar
nu. allen af

Scène 6 (II, 1)
Elders op het eiland; Alonso, Gonzalo, Sebastiaan, Antonio
GONZALO
Majesteit, ik vraag u tòch de moed hoog te houden. We zijn weliswaar verongelukt.
Maar schipbreuk komt heel vaak voor, dagelijks heeft wel ergens een
zeemansvrouw, een reder of een handelaar reden om zo te zuchten; maar die
wonderbaarlijke redding van ons, daar kunnen maar heel weinig mensen op bogen.
Dus als u het goed afweegt, zijn we heel gelukkig af.
ALONSO
Laat me asjeblieft met rust.
BASTIAAN
Die troost gaat erin als kouwe soep.
ANTONIO
Maar hij blijft maar schenken.
BASTIAAN
Kijk, hij staat zich op te winden als een wekker, straks gaat-ie af.
GONZALO
Niet elk verdriet waar aanleiding voor bestaat hoeft ook gekoesterd te worden,
want dan krijgt die koesteraar...
BASTIAAN
Zout in zijn haar.
GONZALO
Ja, nee, zout in de wond, ja, daar zat meer waarheid in dan u eigenlijk bedoelde,
heer Bastiaan.
BASTIAAN
Die ouwe Gonzalo heeft meer gevoel voor humor dan ik dacht.
GONZALO
En daarom, meneer...
ANTONIO
Het gaat maar door, hè.
ALONSO
Alstublieft!
GONZALO
Goed, ik ben al klaar; maar toch...
BASTIAAN
Toch blijft hij praten.
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ANTONIO
BASTIAAN
ANTONIO
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BASTIAAN
GONZALO
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GONZALO

ALONSO
BASTIAAN
ALONSO
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ALONSO
GONZALO

ANTONIO
BASTIAAN
GONZALO
BASTIAAN
ANTONIO
BASTIAAN
GONZALO

Waarover gaat hij nu het eerst beginnen, over de schipbreuk of over het eiland?
De breuk.
Het eiland.
Waarom wedden we?
Eh, een lachbui.
Akkoord.
Al schijnt dit eiland verlaten te zijn...
lacht Zo, jij je zin.
En onbewoonbaar, bijna ontoegankelijk...
Toch...
Toch...
Kon niet missen.
Heeft het een warm en vochtig klimaat, met een weelderige flora...
Flora was een weelderig meisje.
En warm en vochtig, voor kenners.
Maar het wonderlijke is, ja het is zelfs ongelooflijk eigenlijk...
Zoals wel vaker bij wonderen...
Dat onze kleren, waar we mee in zee gelegen hebben, er helemaal fris en schoon uit
zien, het lijkt wel of ze zo van de stomerij komen. Net zo fris als toen we ze
aantrokken, daar in Afrika. We zien er net zo verzorgd uit als bij die bruiloft van uw
mooie dochter Claribella met de koning van Tunis...
Onvergetelijke bruiloft en wat gaat het ons goed op de terugreis.
Vindt u mijn pak niet net zo verzorgd als toen?
Ja, wrijf het me maar in! Man, ik wou dat ik mijn dochter nooit daar had laten
trouwen! Want nu ben ik mijn zoon kwijt. Ferdinand, mijn troonopvolger! Welke vis
heeft jou opgevreten?
Maar misschien leeft hij nog! Ik heb gezien dat hij de golven onder zich wegsloeg, ik
heb dat trotse hoofd van hem boven het water uit gezien, boven die dreigende
vijandige watermassa, zijn armen molenwiekten met krachtige slagen naar de kust,
ik ben er eigenlijk zeker van dat hij levend aan land is gekomen.
Nee, hij is dood.
Dat verlies heb je aan jezelf te danken, broer. Had je je dochter maar niet moeten
vergooien aan een zwarte.
Hou je mond!
Ach, we hebben je toch op onze knieën gesmeekt om het niet te doen, het arme
kind zelf heeft vreselijk getwijfeld tussen haar gehoorzaamheid aan jou en de afkeer
van die Afrikaan. Kijk wat er van gekomen is, broertje. Jouw schuld.
Mijn verlies ook, vooral.
Zelfs als u de waarheid zou spreken, meneer Bastiaan, het is bot geformuleerd en
wat kiest u een ongepast moment! De wond nog eens openrijten!
tegen Alonso Meneer, als u zo somber bent, dan raken we allemaal in de put.
Afvoerputje.
Ja, met haren.
Als ik nou koning was van dit eiland, wat zou ik dan doen?
Afkicken.
Afkicken?
Ja, er is geen drank.
Ik zou alles afschaffen, geen enkele vorm van handel dulden, geen ambtenaren;
niemand leert lezen, geen dienstverlening, armoe of rijkdom, geen contracten of
erfenissen, geen bezit van grond, geen landbouw of industrie, niemand werkt,
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BASTIAAN

iedereen vrij, alle mannen, alle vrouwen ook, maar onschuldig en zuiver; geen
heerschappij...
En toch wou hij dan koning zijn.
Aan het eind was hij even vergeten waar-ie mee begonnen was.
De natuur zelf levert in overvloed en zonder inspanning waar iedereen van kan
leven - heeft u geluisterd, majesteit?
Hou alsjeblieft op, het betekent allemaal niets. Ariel op
Zonder meer, heer, ik wilde eigenlijk alleen deze heren vermaken, want die lachen
graag om niets. Kunt u me misschien in slaap lachen, heren? Ben erg moe opeens.
Ja, slaap maar. Gonzalo slaapt
Die is snel weg! Ik wou dat ik met mijn ogen ook mijn gedachten kon buiten sluiten.
Dat willen ze wel.
Geef daar dan aan toe. Wij houden wel de wacht. Alonso slaapt

Scène 7 (II, 1)
BASTIAAN
ANTONIO
BASTIAAN
ANTONIO

BASTIAAN
ANTONIO
BASTIAAN
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ANTONIO
BASTIAAN

Wat raar, dat die zo in slaap vallen!
Dat is het klimaat hier.
Ik heb anders nergens last van.
Nee, ik ook niet.
Luister, Bastiaan: wat zou jij kunnen zijn? Als ik naar jou kijk dan zie ik een kroon op
je hoofd.
Ben je aan ‘t dromen of zo? Hee! Ik heb nog nooit iemand zien slapen die d’r zo
wakker uit zag.
Bastiaan, Bastiaan, jij laat je eigen geluk slapen - nee, inslapen, terwijl je nota bene
wakker bent.
Je snurkt verstaanbaar.
Ik ben nou even serieus.
Ja, ik zie het. Wat kijk je fel man, waar denk jij aan?
Kijk: al heeft die heer die zo kort van memorie is (en ook kort herinnerd zal worden
als ie onder de zoden ligt) de koning er bijna van overtuigd dat zijn zoon nog leeft de kans dat hij niet is verdronken is natuurlijk noppes.
Ik heb ook geen enkele hoop dat hij niet is verdronken.
Juist, en dus heb je een fantastische hoop! Ferdinand is verdronken, niet waar?
Dood.
Wie is dan de volgende troonopvolger van Napels?
Claribella.
De koningin van Tunis? Die aan de andere kant van de wereld woont? Laat die
Claribella lekker in Tunis zitten
Wacht even! Wat bedoel jij nou?
Als zij daar nou niet zouden slapen... Als ze nou dood zouden zijn... Weinig verschil,
hè? Ik ken iemand die Napels net zo goed kan regeren als die daar ligt te ronken.
Begrijp jij mij?
Ik geloof het wel, ja.
En?
Jij hebt zelf je broer Prospero verdreven.
Klopt! En staan zijn kleren me niet ge-wel-dig?
En je geweten?
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Waar zit dat dan? Als het een blaar was op mijn voet, dan trok ik een pantoffel aan.
Maar ik voel dat niet. Twintig gewetens konden tussen mij en Milaan bevriezen en
smelten, ik heb er niks van.
Daar ligt je broer. Tien centimeter van dit staal is genoeg om hem voor altijd te
laten slapen. Doe jij hetzelfde met dat andere ouwe lijk.
Vriend, ik volg je. Jij werd de baas in Milaan, ik word ‘t nu in Napels. Pak je mes; één
steek zal je verlossen van de schatting die Milaan aan Napels moet betalen, en je de
eeuwige dankbaarheid van de koning - mij - bezorgen!
Als ik mijn hand omhoog doe...
Een moment nog... ze fluisteren.
fluistert in Gonzalo’s oor WAKKER WORDEN!
Nu dan: tegelijk!
Bescherm de koning!
Hee, ho! Wat? Wat krijgen we nou? Wat doen die zwaarden? Wat kijken jullie?
Wat is er aan de hand?
Eeeh... we stonden hier op wacht, en opeens hoorden we een dof gebrul, alsof er
een kudde stieren, of nee, meer leeuwen - werden jullie daar niet wakker van?
Ik hoorde niets.
Het was een ijzingwekkend kabaal, net een aardbeving. Het leek wel een hele
kudde... leeuwen, ja.
Hoorde u dat ook, Gonzalo?
Om u de waarheid te zeggen, majesteit, hoorde ik een soort gezoem in mijn oren,
en daar werd ik wakker van, ik deed mijn ogen open en ik zag die zwaarden - in
ieder geval was er geluid, laten we op onze hoede zijn, wapens in de aanslag.
Laten we hier weg gaan. Laten we mijn zoon zoeken.
God beware hem voor die beesten! Hij is vast ergens op het eiland. allen af

Scène 8 (II, 2)
Elders op het eiland. Caliban op met hout. Geluid van onweer
CALIBAN
Alle giftige dampen, die de zon losmaakt uit poelen, moerassen, vennetjes, laat ze
allemaal op Prospero neerdalen en hem de builenpest bezorgen! Ik weet dat zijn
kwelgeesten me kunnen horen, maar ik moet toch even vloeken. Voor het minste of
geringste stuurt hij ze al op me af. Soms zijn het apen, die grijnzen en schateren en
me de hele tijd bijten; dan weer egels, die me steken met hun pennen; soms word
ik helemaal door slangen omkronkeld die in mijn oor sissen en me krankzinnig
maken! Trinculo op
Daar heb je d’r weer een, die komt me kwellen omdat ik het hout niet snel genoeg
breng! Misschien ziet hij me niet als ik plat op de grond lig.
TRINCULO
Er komt weer een stortbui aan, en nergens een boom of struik om onder te
schuilen. Die wolk daar, net een ouwe wijnzak, die gaat straks lekken. Waar kan ik
schuilen?
Hee, wat hebben we daar? Een vent of een vis? Dood of levend? Ruikt als een vis,
en niet al te verse! Een rare vis. Benen als een mens. Vinnen als armen - warm, ook
nog! Ik moet mijn mening herzien, ‘t is geen vis, ‘t is een inboorling, net door de
bliksem getroffen. Donder klinkt Shit! Ik schuil wel onder z’n mantel. Dit is geen tijd
om kieskeurig te zijn.
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op met fles Constant had een hobbelpaard, zonder kop en zonder staart - dat is
eigenlijk een heel schunnig lied om op je begrafenis te zingen. Maar dit is mijn
troost! drinkt
Kwel me niet zo!
Wat is dat? Zijn hier soms geesten? Hee, ik ben niet aan de verdrinkingsdood
ontsnapt om nu bang te zijn voor een ding met vier poten!
Die kwelgeest martelt me! Hou op! Ik breng het hout al sneller!
Dat is ‘n eilandmonster, met koorts. Waar heeft die nou onze taal geleerd?Ik ga
hem genezen met mijn medicijn, dan neem ik hem als huisdier mee naar Napels.
U doet me nog niet heel erg pijn, maar dat komt vast nog, ik voel dat Prospero in u
aan ‘t werk is.
Mond open, beest; hier, drink, dan gaan je stuipies wel weg. Nog eens. Jij weet niet
wie je vrienden zijn, hè? Mond open.
Hee, die stem ken ik! Maar die is toch verdronken? Alle duivels! Help!
Vier poten, twee stemmen, dat is een heel merkwaardig monster. Een stem om te
slijmen, en een om te schelden, zeker. Ik moet hem beter maken, al kost het me die
hele fles. Hier, wat in je andere mond.
Stefano!
Die andere mond weet hoe ik heet? O help, het is geen monster, het is de duivel,
wegwezen Stefano!
Stefano! Hier, raak me aan, ik ben het, Trinculo! Hee, Stefano, butler, niet bang zijn,
ik ben de hofnar, ik ben Trinculo!
Kom te voorschijn dan. Ik trek wel aan het kortste eind, als Trinculo zijn benen
hierbij zitten dan moeten het deze zijn - jij bent inderdaad heel erg Trinculo! Hoe
kom jij uit het achterste van een leguaan? Legt hij Trinculos?
Ik dacht dat hij dood was door een bliksemstraal - maar ben jij niet verdronken,
Stefano? Ik hoop maar dat je niet verdronken bent. Je leeft dus echt? O, Stefano,
twee Napolitanen gered!
Niet teveel aan me schudden alsjeblieft.
Dit zijn prachtige wezens, als het geen geesten zijn. Die ene is een grote god, met
een hemels vocht; ik kniel voor hem.
Hoe heb jij je gered? Ik heb me vastgehouden aan een vat wijn. Maar jij dan? Zweer
op deze fles, hoe jij aan land bent gekomen.
Ik zweer u trouw, op deze fles met goddelijke inhoud.
Ik heb gezwommen, man, als een otter, ik zwem als een otter, ik zweer ‘t je. Heb je
hier nog meer van?
Een heel vat, man, in mijn geheime wijnkelder, in een grot bij het water. Hoe gaat
het, leguaan? Is je koorts gezakt?
Bent u niet uit de hemel neergedaald?
Ja, uit de maan, om precies te zijn, ik was het mannetje in de maan.
Ja! Ik heb u gezien! Ik vereer u!
Goed zo, kus het boek.
Nou ja, ben ik voor dat monster bang geweest? Het mannetje in de maan! Dom
bijgelovig monstertje.
Ik zal u alle vruchtbare plekken op dit eiland laten zien, ik kus uw voeten, ik smeek
u: wilt u mijn god zijn?
Een achterbakse zuiplap van een monster; als zijn god slaapt, steelt hij de fles.
Okee dan, op je knieën, zweer.
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Ik ben uw onderdaan. Ik toon u de beste bronnen, ik pluk bessen voor u, en vang
vissen, en haal hout! Vervloekt die tiran van mij, ik draag geen takken meer voor
hem, ik volg u, wonder van een mens!
Belachelijk monster, ziet een arme dronkenlap aan voor een wonder.
Laat mij u brengen waar de wilde appels groeien; met mijn lange nagels graaf ik
truffels voor u uit en ik leer u hoe u het snelle zijdeaapje kunt vangen. Soms zal ik u
zelfs jonge nestmeeuwen brengen van de rotsen aan de kust. Gaat u met mij mee?
Genoeg geluld nou, ga maar voor. Trinculo: de koning en zijn hele hof zijn
verdronken, wij zijn hier zijn erfgenamen. Hier, draag mijn fles. We vullen >m straks
wel weer bij.
Dag meester! Doei! Nèeenenenèeene! Caliban heeft een nieuwe meester!
Dronken brulaap.
Freedom! Freedom!
Geweldig monster! Ga ons voor.

Scène 9 (III, 1)
Ferdinand sjouwt, Miranda kijkt naar hem
FERDINAND
Wat heb ik toch? Het is net als met zwemmen, je bent kapot maar wat voel je je na
afloop goed. Dit sjouwen zou me al lang de keel uit zijn gekomen, maar dat meisje
maakt dat ik er gewoon plezier in heb. Zij is tien keer zo lief als d’r vader een
zuurpruim. Ik moet geloof ik een paar duizend van die balken versjouwen en
opstapelen voor hem, maar het maakt me niet uit, als zij maar naar me kijkt.
MIRANDA
Hé, Ferdinand, werk nou niet zo hard, asjeblieft. Ik wou dat de bliksem al dat hout
had verbrand! Rust even uit. Ik wed dat dat hout zich straks ook kapot schaamt dat
het jou zo heeft laten zwoegen. Mijn vader zit aan de studie, ik denk dat-ie zeker
drie uur wegblijft.
FERDINAND
Dierbare meesteres! Dit krijg ik nooit af voor de zon ondergaat.
MIRANDA
Ga even zitten, dan draag ik die balken wel. Laat me asjeblieft even, ik leg ze wel op
de stapel.
FERDINAND
Nee, ben je gek! Ik breek nog liever mijn rug dan dat ik zo’n fantastisch wezen als jij
laat sjouwen terwijl ik zelf zit te luieren!
MIRANDA
Het zou mij lichter vallen. Want ik doe het graag voor jou, en jij met tegenzin! Je ziet
er moe uit.
FERDINAND
Welnee! Als jij er bent voel ik me fris als een hoentje. Mag ik je iets vragen? Wat is
je naam?
MIRANDA
Miranda - oeps! Dat mocht ik helemaal niet zeggen van mijn vader!
FERDINAND
Bewonderde Miranda! Ik heb veel vrouwen gezien, soms zagen ze er prachtig uit,
soms boeide hun stem me enorm, maar er was altijd wel een of andere
onhebbelijkheid aan ze. Maar jij! Jij bent niet te vergelijken. Jij bent gemaakt van
het mooiste van alle vrouwen samen.
MIRANDA
Ik ken geen enkele vrouw. Ik ken ook geen man, behalve jou, mijn vriend; en mijn
vader. Maar ik hoef ook niemand anders te kennen dan jou. Ik kan me geen leuker
iemand voorstellen. Ojee ik klets teveel, vindt mijn vader niet goed.
FERDINAND
Weet je dat ik een prins ben? Vermoedelijk al koning, maar ik hoop van niet. Ik zou
deze slavendrijverij van mijn leven niet verdragen - Luister: vanaf het moment dat ik
je zag vloog mijn hart naar je toe. Dus daar is het nu, ik ben je slaaf, ik ben je
tevreden houtsjouwer.
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Hou je van me?
Hemel en aarde zijn getuigen: buitensporig heb ik je lief, ik acht je, ik vereer je.
Wat doe ik nou stom! Ik moet huilen, en ik vind het juist zo fijn.
Waarom huil je?
Omdat ik mezelf zo klein vind, ik durf je niet te bieden wat ik je zo graag zou geven;
en nog minder te nemen waar ik zo vurig naar verlang. Nee, dit is stom. Goed, ik
ben van jou, als je me wilt. Als je vrouw, of anders desnoods als je bediende, dat
kun je toch niet weigeren.
Dan ben ik die van jou.
Mijn man, dus?
Met heel mijn hart. Tot snel! beiden af

Scène 10 (III, 2)
Ander deel van het eiland. Stefano, Trinculo, Caliban op
STEFANO
Niet zeiken! Als het vat leeg is gaan we wel water drinken, eerder niet. Monsterdienaar, drink op mij! Hee, wat staan je ogen diep in je hoofd!
TRINCULO
In z’n hoofd? Ja, ‘t zou ‘n mooi monster zijn als ze in z’n staart stonden!
STEFANO
Hij heeft z’n tong in de wijn verdronken. Ik kan nooit meer verdrinken, ik heb
vijfendertig duizend kilometer heen en weer gezwommen voor ik de kust bereikte.
Hee, zeg es wat, uilskuiken, laat es horen dat je een echte leguaan bent!
CALIBAN
Hoe gaat het met u, heer? Laat mij uw voeten kussen. Niet van hem, hij is niet
dapper.
TRINCULO
Je liegt, stom lelijk monster dat je bent, ik kan wel een dragonder vellen als ik wil!
Liegbeest, half vis, half monster!
CALIBAN
Heer, hoort u hoe hij mij bespot? Dat laat u toch niet toe? Bijt hem dood,
alstublieft!
STEFANO
Trinculo, let op je woorden. Het monster is mijn onderdaan. Ariel op
CALIBAN
Dank u wel, heer. Mag ik u nog eens uitleggen wat mijn verzoek inhoudt? Dank.
Zoals ik zei, ik ben onderworpen aan een tiran, een tovenaar die met zijn trucs dit
eiland van mij heeft afgepakt.
ARIEL
onzichtbaar, spreekt als Trinculo Je liegt!
CALIBAN
Je liegt zelf, jij apenkop, jij! Ik wou dat mijn goede meester je in elkaar sloeg! Ik lieg
niet!
STEFANO
Trinculo! Als je hem nog één keer in de rede valt, dan ga ik, met deze vuist, een
paar van je tanden verplaatsen!
TRINCULO
En ik zei niks!
STEFANO
Hm. Ga verder.
CALIBAN
Ik zei dus: met tovenaarskunst heeft hij dit eiland ingepikt, van mij. Als uwe
hoogheid dat wil wreken... Ik weet dat u dat durft, hij daar niet. Dan wordt u koning
van het eiland, en ik dien u.
STEFANO
Hoe pakken we dat aan? Kun je me naar hem toe brengen?
CALIBAN
Ja, ja heer, ik lever hem aan u uit als hij slaapt, dan kunt u een spijker in zijn kop
slaan.
ARIEL
onzichtbaar, spreekt als Trinculo Je liegt, dat kan je niet!
CALIBAN
Driedubbelovergehaald uilskuiken! Schurftig stuk verdriet! Heer, sla hem alstublieft.
En pak hem die fles af.
STEFANO
Trinculo, je moet nu echt heel erg uitkijken! Nog één woord, mijn geduld is op!
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Wat deed ik dan? Ik deed niks! Ik ga wel verderop staan.
Zei je dan niet dat hij liegt?
onzichtbaar, spreekt als Trinculo Jij liegt.
Zo, lieg ik? Hier, aanpakken! slaat Trinculo Zeg nou nog eens dat ik lieg!
Ik zei niet dat je liegt! Is er iets met je oren, en met je verstand ook? Vervloekt die
wijn ook, drank maakt meer kapot - ach krijg de gekke-koeienziekte, allebei!
Vertel verder. Ga verder weg staan jij!
Sla hem maar! Mag ik hem dan ook slaan?
Goed. Hij gaat ‘s middags altijd slapen. Dan kunt u hem de hersens inslaan, als u
eerst zijn boeken heeft afgepakt; zijn schedel verbrijzelen met een stuk hout, of
hem spietsen aan een stok, of hem de keel afsnijden met uw mes. Maar denk eraan
dat u eerst zijn boeken afpakt, zonder die dingen kan hij net zo weinig als ik, dan
luistert er niet één geest naar hem, want ze haten hem allemaal. Hij heeft ook
mooie spulletjes daar - maar het mooiste is zijn dochter. Hij zelf noemt haar
“onvergelijkelijk”.
Is dat zo’n knappe meid?
Ja, heer, die zal uw bed verwarmen, en u schoon kroost schenken!
Monster, ik zal die man vermoorden. Zijn dochter en ik worden koning en koningin!
En jij en Trinculo de onderkoningen, bevalt je dat, Trinculo?
Ja hoor, fantastisch.
Geef me je hand, sorry dat ik je sloeg, net.
Binnen een half uur gaat hij slapen, gaat u hem dan kelen? Ja? Ik word helemaal
vrolijk! Laten we zingen! Kunt u mij dat liedje leren wat u laatst zong?
Natuurlijk, monster. Constant had een hobbelpaard...
Nee, zo ging het niet. de juiste wijs klinkt
Wat is dat?
Dat is ons wijsje! O help, vergeef me!
Als je een mens bent, laat je dan zien zoals je bent! Als je een duivel bent - laat dan
maar zitten.
Bent u bang?
Nee hoor, ik niet.
Niet bang zijn. Het eiland is vol geluiden, die zijn mooi, doen geen pijn. Soms
zoemen er duizend instrumenten om mijn oren heen, soms stemmen die me in
slaap zingen en als ik dan droom dan gaan de wolken open en laten me allerlei
heerlijkheden zien die bijna op me vallen. Dan word ik wakker en wou dat ik weer
droomde.
Mooi koninkrijk. Gratis muziek inbegrepen.
Als Prospero is vernietigd.
Ja ja ja.
Het geluid gaat weg. Laten we het volgen. allen af

Scène 11 (III, 3)
Ander deel van het eiland. Alonso, Bastiaan, Antonio en Gonzalo op.
GONZALO
Ik kan niet meer.
ALONSO
Ik kan het je niet kwalijk nemen, oude vriend, ik ben zelf ook uitgeput. Hier moet ik
mijn hoop laten varen, hij is verdronken, we zoeken hem vergeefs hier op het land.
ANTONIO
tegen Bastiaan Je hebt toch niet door één tegenslag je plan opgegeven hè?
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De volgende kans grijp ik.
Vannacht. Ze zijn doodop, ze zullen niet zo waakzaam zijn.

Vreemde muziek. Prospero boven, onzichtbaar. Donder en bliksem; Ariel op als roofvogel
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Wat is dat voor muziek? Mijn hemel, wat is dat?
Okee, ik ben om! Nu geloof ik ook in eenhoorns, en feniksen, en graancirkels...
knielt En telepathie en ufo’s en aardstralen, wat er ook maar geloofd wil worden,
kom maar, ik geloof het.
Drie schurken zijn jullie, door de zee uitgespuugd op een onbewoond eiland omdat
jullie niet geschikt zijn om tussen mensen te leven.
Alonso, Bastiaan en Antonio trekken wapens
Ha! Dat spul waar jullie wapens van gemaakt zijn zou nog eerder de storm
verwonden of de vloed kapotsteken dan dat het één veertje van mijn vleugels zou
krenken - trouwens, die zwaarden worden ook te zwaar voor jullie, laat maar vallen,
goed zo.
Herinner je dat jullie de goede Prospero uit Milaan hebben verdreven, dat jullie
hem met zijn dochter de zee op hebben gejaagd; en de machten van de zee, het
strand, alle wezens, sturen nu aan op wraak! Legt vleugels af, wordt onzichtbaar
voor Alonso c.s.
In de naam van... iets heiligs... heer, wat staat u te staren?
Alsof ik de golven hoorde spreken... “Prospero” zeiden ze... Dus daarom is
Ferdinand verdronken... tegen Antonio Ik had nooit op dat onzalige plan van jou
moeten ingaan, we hadden Prospero niet moeten verdrijven, het is allemaal jouw
schuld!
Majesteit! Ik neem die schuld graag op mij, maar dit is niet het moment om
onderlinge ruzies te beslechten. We moeten nu samenwerken tegenover de grote
gevaren die ons bedreigen!
onzichtbaar, spreekt als Bastiaan Wat doe jij opeens mak! Ik heb je wel anders
horen praten over mijn broer!
Wat maak jij nou?
Wat bedoelt mijn broer precies, Antonio, kun je dat uitleggen?
Niks, ik bedoelde niks!
Wat maak jij nou!? Jij ging anders wat graag op mijn voorstel in!
Welk voorstel?
onzichtbaar, spreekt als Antonio Jij zag jezelf al met de kroon van Napels op je
hoofd.
Wat? Ga jij alles verraden - Ik bedoel, waar heb je >t over?
Ik zei niks! Die stem kwam ergens anders vandaan. Zeg niets meer, Bastiaan, er zijn
hier duivels aan het werk.
onzichtbaar, spreekt als Bastiaan Inderdaad, en jij bent er een van!
O ja, is dat je dank? En wilde jij niet die ouwe gek hier doodsteken, hoe noem je dat
dan? Prospero boven af
Dus toch. Majesteit, ik ben bang dat hier sprake is van hoogverraad.
pakt zwaard op Broer! Kan ik jou nog broer noemen? Wat is hier aan de hand?
Vertel!
Het was zijn plan! Zijn plan! Antonio fluisterde mij een duivels plan in, hij is het, hij
is de kwade geest, hij heeft zijn broer verdreven, waardoor we nu in deze ellende
zitten, en hij stelde voor dat ik jou uit je lijden zou verlossen om zelf koning van
Napels te worden!
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ANTONIO
Jij stinkende rat!
ALONSO
Verraad! Verraad! Vervloekt jullie beiden, jullie zullen hangen!
GONZALO
Dat duurt te lang, maak ze nu af! Nu meteen!
Alonso, Bastiaan en Antonio gaan vechtend af, Gonzalo volgt

Scène 12 (ipv IV, 1)
Miranda, Prospero
MIRANDA
PROSPERO
MIRANDA
PROSPERO

MIRANDA
PROSPERO
MIRANDA
PROSPERO
MIRANDA
PROSPERO
MIRANDA
PROSPERO
MIRANDA
PROSPERO
FERDINAND
PROSPERO
FERDINAND
MIRANDA
PROSPERO

binnen in de hut Nee! Ik kom d’r niet uit! Nee nee nee nee nee!
Hartje! Ik zeg je toch, ‘t is de zoon van een verrader!
Daar kan hij toch niks aan doen! Ik doe het hoor, ik snij mezelf als je hem niet
vrijlaat!
Ik kan toch geen spreuken op mijn eigen dochter loslaten? Donder en bliksem, die
knul heeft nog meer toverkracht dan ik als het om haar hart gaat. En dat zonder
boeken! pauze En wat gebeurt er dan als ik hem vrij laat?
Dan wil ik hem! Want ik heb hem lief! Ik wist niet wat dat was, liefhebben, maar nu
weet ik het, ik hou meer van hem dan van wat ook!
Dus ook meer dan van je eigen vader?
pauze Dat is anders! Dat begrijp je toch wel? Laat je hem vrij, papa, alsjeblieft?
Dus ik moet niet alleen afzien van mijn terechte wraak op hem, ik moet hem
vrijlaten en hem ook nog eens mijn kostbaarste bezit meegeven!?
Ik dacht dat je zei dat je het allemaal voor mij deed.
Maar hoe had ik kunnen weten dat je verliefd zou worden Ik dacht dat je zei dat je het allemaal voor mij deed! Wil je dat ik me ga snijden, ik
doe het hoor!
Nee, hou op! Ik maak hem al los. maakt Ferdinand los, Miranda komt te voorschijn
Als je maar niet denkt dat ik hem ook nog je hand ga geven!
Pa!
Hoe kan ik nou wraak nemen op zijn vader als ik hem met jou laat trouwen?
Wacht even. Wraak nemen op mijn vader?
Dat is iets tussen je vader en mij!
Ligt mijn vader dan niet op de bodem van de zee? Waar is hij dan? En... waarvoor
wilt u wraak nemen?
Snap je het dan niet? Jouw vader heeft mijn vader verdreven uit Milaan De tong van mijn dochter zit zo los, net alsof ze hier tussen vrouwen was
opgegroeid. Ik ben weg, anders bega ik een ongeluk. Ho! Ik vergeet bijna die
samenzwering van Caliban en zijn maten, die kunnen er elk ogenblik zijn. Ariel!

Scène 13 (IV, 1)
Ariel op, Ferdinand en Miranda af
ARIEL
U hoeft maar aan me te denken, en ik ben er. Wat wenst u?
PROSPERO
Beste geest: we moeten ons klaarmaken voor Caliban.
ARIEL
Ja, meester, ik dacht er net nog aan toen ik die adelaar speelde, maar ik dacht: ik
moet niet uit mijn rol stappen!
PROSPERO
Waar had je dat gespuis ook weer gelaten, zei je?
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ARIEL

PROSPERO

Ze gloeiden helemaal van het drinken, ze waren zo dapper dat ze de wind sloegen
omdat die hun in het gezicht blies; toen ze mijn muziek hoorden staken ze hun
neuzen omhoog en volgden mij, door de doornstruiken en de brem, en uiteindelijk
liepen ze zo de beerput in, daar achter. Toen werd eindelijk hun eigen stank
overtroffen door die smurrie daar.
Uitstekend gedaan, vogeltje. Blijf nog even onzichtbaar, en haal die ouwe troep van
binnen even te voorschijn. Ariel af Ondankbare duivel, alle moeite die ik in hem
stak, verloren, ik zal hem krijgen. Ariel op met allerlei glinsterende kostuums en
rotzooi Ja hang maar hier aan die lijn. Prospero en Ariel onzichtbaar

Caliban, Stefano en Trinculo op, druipend
CALIBAN
STEFANO
TRINCULO
CALIBAN
TRINCULO
CALIBAN
STEFANO
TRINCULO
CALIBAN
STEFANO
TRINCULO
STEFANO
CALIBAN
STEFANO
TRINCULO

Zachtjes nou, we zijn vlakbij zijn hut.
Hee monster, die “mooie” geluiden van jou hebben ons wel mooi in de shit
gebracht!
Ik stink helemaal naar paardenpis, man! En het ergste is nog dat we onze flessen
zijn kwijtgeraakt in die smurrie!
Sssst! Kijk, dat is zijn hut. Gaat u hem nu alstublieft goed beschadigen, zodat het
eiland van u wordt, en ik voor altijd uw voetenlikker!
Hee koning Stefano, kijk eens wat een garderobe hier voor je hangt!
Laat dat hangen, gek, dat is gewoon rotzooi.
Geef hier dat gewaad, Trinculo, dat is mijn gewaad.
Alstublieft, hoogheid!
Wat doen jullie nou met die troep? Eerst vermoorden! Als hij wakker wordt, dan...
verandert-ie ons in... in iets raars!
Stil jij. Is dit geen brute mantel voor mij? Hoeft niks aan verknipt te worden.
Anders zou je een verknipte bruut worden.
Haha! Verknipte bruut! Hier, voor jou, humor moet beloond worden als ik hier
koning ben. Monster, doe wat lijm aan je vingers, en neem de rest mee.
Niks neem ik mee, we verdoen onze tijd, straks verandert-ie ons in apen met een
verschrikkelijk laag voorhoofd.
Monster, aanpakken! Of ik gooi je mijn koninkrijk uit! Hier, jij draagt dit!
En dit! En dit!

Muziek, geblaf van honden, ze schrikken, Prospero verschijnt in magiërsgewaad, schrikwekkend, ze vluchten,
struikelen over hun gestolen troep, Prospero houdt Caliban tegen.
PROSPERO
CALIBAN

PROSPERO
CALIBAN
PROSPERO
ARIEL
PROSPERO
ARIEL

Jij blijft hier.
Meester, straf mij niet! Ik heb een stomme dronkenlap gevolgd, hem vereerd, ik
ben zo stom geweest! Maar ik wilde vrij zijn, alleen daarom deed ik het! Ik zag hoop
meester, hoop op vrijheid! Meester, geef me geen krampen, sla me niet, verander
me niet in een lieveheersbeestje...
Ik weet een mooie plek voor jou. sluit Caliban op in de boomstronk
Nee! Laat me gaan! Niet net zo wreed zijn als mijn moeder! Au!
Jij schijnt alleen maar van pijn iets te kunnen leren. Blijf maar zitten tot je je les
geleerd hebt! Ariel!
op Geliefde meester!
Hoe laat is het?
Het is bijna zes uur, meester. Om zes uur zouden we klaar zijn, weet u nog? Dan zou
ik vrij zijn, meester, weet u nog?
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PROSPERO
ARIEL

PROSPERO
ARIEL
PROSPERO
ARIEL
PROSPERO

Je zult vrij zijn, vriend. Waar heb je mijn andere vijanden gelaten?
In de kalkgroeve. Ze vechten nog steeds. Er is weinig over van hun waardigheid,
meester, het is niet aangenaam om te zien. Die ene die u >de goede oude Gonzalo=
noemt, de tranen lopen door zijn baard. Als u ze nu zou zien, dan zouden die
wraakgevoelens van u smelten, denk ik.
Denk je dat, geest?
Mijn hart zou smelten, meester, als ik een mens was.
We zullen zien. Breng ze hierheen, dan zal ik ze ontvangen als de hertog van Milaan.
Het is tijd voor de afrekening!
Ik vlieg al, meester. af
Mijn macht breekt niet, mijn geesten blijven gehoorzaam, de tijd is op mijn hand.

Scène 14 (ipv V, 1)
Ariel (zichtbaar) op met Alonso, Antonio, Bastiaan, Gonzalo, bloedend, hun kleren gescheurd, ze vechten
nog, maar zijn uitgeput
BASTIAAN
Ik rijt je open! Van onder tot boven!
ALONSO
Je bent altijd een jaloerse klootzak geweest. Ik had je moeten laten verzuipen toen
je in die vijver lag!
BASTIAAN
Jij had me d’r zelf in gegooid!
ANTONIO
Daar zal je wel om gevraagd hebben, domme achterbakse gans! Als we klaar zijn
met je broer dan ga jij eraan!
ALONSO
tegen Antonio En jij slang, jij adder, ik ga Milaan helemaal platbranden als ik
terugkom, ik laat geen steen meer op de ander!
ANTONIO
Kom hier, ik breek je botten!
BASTIAAN
Je hebt altijd iets met vuur gehad, hè! Ik ben niet vergeten dat je mijn hobbelpaard
in de fik hebt gestoken!
GONZALO
Laten we nou toch eindelijk eens ophouden! Zien jullie dan niet dat hier geen
winnaars zijn? Laten we zorgen dat we heelhuids in Napels terug komen, dan kan
het recht zegevieren!
Muziek. Gestileerde vechtscène, Ariel staat erbij.
ALONSO

Stop! Muziek stopt abrupt, lichtverandering Wat is hier aan de hand? Wat is dit voor
eiland? Broer, wilde jij mij werkelijk naar het leven staan? Moet ik dan niet alleen
mijn zoon, maar ook mijn broer kwijtraken?

Ariel beweegt Bastiaans hand, zodat die Alonso slaat. Het gevecht wordt hervat
BASTIAAN

Stop! Muziek, licht Ik weet niet wat er in mij zit. Waar heb jij mij toe gebracht,
vriend? Waarom heb ik geluisterd? Broer, koning, kun je mij vergeven?

Ariel beweegt handen, het gevecht wordt hervat
ANTONIO

Stop! Muziek, licht Bastiaan, waarom vechten wij? Ik heb alleen maar aan jouw
belangen gedacht, ik heb uit vriendschap gehandeld. Ik geloof niet dat jij mij wilde
verraden!
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Ariel beweegt handen, steeds minder overtuigd, het gevecht wordt hervat. Prospero verschijnt boven als
hertog. Het gevecht gaat door terwijl hij de volgende monoloog uitspreekt
PROSPERO

Antonio! Dit is voor die ene fatale nacht, twaalf jaar terug. Die nacht dat jij de
poorten van Milaan opende en de vijand binnenliet, toen jij Milaan overgaf aan de
koning van Napels. De nacht dat je mij en mijn dochter op een boot zette, een
verrot wrak zonder mast, zonder zeil, zelfs de ratten hadden het verlaten. Jij
leverde ons over aan de bulderende zee en de huilende wind, ik had niets om me te
beschermen, niets om dat kleine kind te beschermen dat ik tegen mijn borst
gedrukt had. Door een wonder hebben we het overleefd, en nu: gerechtigheid! Nu
nemen de bulderende zee en de huilende wind wraak op jou, Antonio, die omwille
van je ambitie elk fatsoen uitgebannen heeft! Die je eigen natuur verraden heeft, jij
bent geen broer!
Ik maak mijn handen niet vuil aan jullie. Dit eiland heeft in jullie hart gekeken, en uit
ieder van jullie naar boven gehaald wat daar op de bodem van de ziel kronkelde.
Mijn wraak is het om jullie aan elkaar overgeleverd te zien, aan elkaars verraad,
elkaars jaloezie, elkaars haat en kwaadaardigheid.

Ariel is duidelijk aan het twijfelen geslagen, fluistert met Prospero.
PROSPERO
ARIEL
PROSPERO

ARIEL

Stop! Muziek, licht: de vechtenden bevriezen Wat doe ik? Wat gebeurt er?
Ik zei u al dat mijn hart zou smelten, meester. Misschien is uw hart ook aan het
smelten, zonder dat u het weet.
Smelt jouw hart? En je bent lucht? Ik ben er een net als zij, ik voel en lijd net zo
hard, moet ik dan niet...
Kijk ze staan. Als ze berouw tonen, heeft mijn wraak dan verder nog wel zin? Weg,
woede! Weg razernij! Het is tijd voor lucht, voor koelte... Een koel verstand. Ariel,
maak ze maar los.
Elfen van berg en dal, van beek en meer, ook die kleintjes die altijd op de vloedlijn
jagen en die bij volle maan van die ringetjes maken om een paddestoel heen; met
jullie hulp heb ik de zon verduisterd, de donder laten ratelen, de aarde laten beven
en de doden uit hun graf laten komen. Maar dat zweer ik nu af, ik breek mijn staf,
en mijn boek laat ik zinken naar de bodem van de oceaan. Toe maar Ariel; en dan
ben je vrij, zo zo zo.
Freedom!

Scène 15 (V, 1)
Licht. Alonso, Gonzalo, Bastiaan en Antonio komen uit hun bevriezing door een aanraking van Ariel.
GONZALO
Waar zijn we? Wat is dit voor wonderlijke plaats, wat was dat allemaal?
BASTIAAN
En onze kleren! Wat is daarmee gebeurd?
GONZALO
En ik was net nog aan het beweren dat onze kleren eruit zagen alsof ze zo van de
stomerij kwamen!
PROSPERO
Welkom! Allen kijken omhoog naar Prospero
Jou begroet ik als eerste, oude vriend. Ja, je ziet het goed, dit is Prospero. Ik zal je
omhelzen, dan kun je het voelen. Prospero naar beneden
GONZALO
Ik weet niet meer wat ik moet geloven.
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PROSPERO
ALONSO

PROSPERO

ANTONIO

BASTIAAN
ALONSO

PROSPERO
ALONSO
PROSPERO
GONZALO
PROSPERO
ALONSO
PROSPERO

Ik geef toe dat dit eiland de zinnen begoochelt. Welkom, majesteit, ik ben de hertog
van Milaan, dat is geloof ik tijdelijk in uw bezit.
Of je echt bent of niet... Ja, die pols voelt echt aan. Wat een wonderlijk verhaal
wordt dit. Ik geef mijn rechten op Milaan op, en ik vraag u mij mijn wandaden te
vergeven. Maar hoe kan Prospero hier in leven zijn?
Welkom, heren. Ook jij, heerschap, ik noem je geen broer omdat ik daar spontaan
ontsteking van in mijn mond zou krijgen. Maar ik vergeef je. Ik wil wel mijn
hertogdom terug.
Ik weet dat ik nu iets moet zeggen, iets van verbazing, en van verzet, of misschien
juist om vergeving vragen, broer, maar ik zal heel eerlijk zijn: ik ben te uitgeput om
te spreken en ik zou bij god niet weten waarvan.
Ja, ik heb precies hetzelfde.
Maar als u Prospero bent, wilt u ons dan vertellen hoe u gered bent, en hoe u op dit
eiland bent gekomen, waar wij aangespoeld zijn, na een storm die ons schip heeft
verwoest, en waarin mijn zoon is omgekomen.
Dat spijt mij. Ik heb een zelfde verlies geleden.
In deze zelfde storm?
Min of meer. Mijn dochter. Ze is mij ontvallen door iets dat haar heeft geraakt.
Een steen of zo? Was er een lawine?
Nee, het was iets van u, Alonso. Het raakte haar hart en toen was ik haar kwijt.
Wat van mij kan dat dan zijn?
Kijkt u zelf. Welkom, heren, dit is mijn hut.

Licht op de hut, waar Ferdinand en Miranda zitten te schaken.
MIRANDA
FERDINAND
MIRANDA

FERDINAND
GONZALO
ALONSO
FERDINAND

ALONSO
PROSPERO
MIRANDA
PROSPERO

FERDINAND
PROSPERO
FERDINAND
PROSPERO
FERDINAND

Hee, mooie prins, je speelt vals.
O nee liefste, dat zou ik voor de hele wereld nog niet doen.
Maar wel voor een potje schaak. Pa! Hij speelt vals! Hee! Kijk nou! Wat een
wonderbaarlijke schepsels! Wat een mooie nieuwe wereld, waar zulke mensen
leven!
Ik heb de zee ten onrechte vervloekt. Naar beneden, omhelst zijn vader
Ik ben sprakeloos.
Er is geen gelukkiger vader geweest dan ik nu. Hoe ben je hier gekomen? En wie is
dat meisje?
Tja, u was er even niet om toestemming te vragen, en ik dacht ook dat ik die nooit
meer van u kon krijgen. Dit is Miranda, de dochter van de hertog van Milaan, en als
hij zijn toestemming geeft wordt zij... koningin van Napels.
En heel graag mijn schoondochter. Die ik nu ook om vergeving moet vragen.
Ja, dat is nu wel goed zo.
Vader, ik zie dat u de vader heeft vergeven; dan is er ook geen reden meer om de
zoon te weigeren, toch?
Je hebt gelijk.
Maar o wee jongen, als je te vroeg uit haar trommeltje snoept; dan rust er geen
zegen op deze verbintenis!
Ik zou niet durven!
Vóór een fatsoenlijke bruiloft laten we niet... de natuur maar zijn gang gaan.
Ik zou voor geen goud het bijzondere van die gelegenheid weg willen stelen.
Dat we elkaar goed begrijpen.
Zelfs in de meest verleidelijke omstandigheden zullen mijn lagere driften mijn eer
niet laten smelten tot lust.
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MIRANDA
GONZALO

Zeg waar hebben jullie het eigenlijk over? Lieve Ferdi? Wat bedoelde je nou?
Dit mag wel in gouden letters ergens op een zuil worden gezet: in één wonderlijke
reis vindt Claribella een echtgenoot in Tunis, haar broer Ferdinand een vrouw,
Prospero zijn hertogdom, en wij allemaal onszelf terug!

Gefluister. Prospero richt zich tot de (ook voor hem nu onzichtbare) Ariel
PROSPERO
ARIEL

PROSPERO
ARIEL
PROSPERO

CALIBAN

Ariel, hoe staat het met het schip?
spreekt als Prospero Als de heren in de kreek daarginds gaan kijken, vinden ze hun
schip terug, helemaal in goede staat, alsof er geen storm geweest is. De bemanning
ligt te slapen in het ruim. als zichzelf Heb ik allemaal gedaan, goed hè, meester?
Er zwerven nog twee helden ergens over het eiland, je herkent ze aan hun kegel: wil
je zorgen dat die de weg naar het schip vinden?
Ik laat ze eerst nog wel even door de rivier lopen.
Een laatste opdracht nog, Ariel, of nee een wens. Als ik niet een te strenge meester
voor je was, geef ons dan voor morgen een kalme zee, en gunstige wind, als we
terug varen naar Napels. Daar zullen we een mooie bruiloft hebben, en dan door
naar Milaan. Vanavond zal ik de heren op het schip vervelen met mijn
levensverhaal.
Gaan jullie weg? Laat me hier niet zitten!

Allen af, Ariel schuift Caliban nog het boek van Prospero toe. Calibans hand vanuit de boom, bladert erin.
Caliban prevelt spreuken, kermt. Licht sterft weg.

E I N D E
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