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Dit stuk is “op het lijf” geschreven van de productieklas 2009/2010 van de
Amsterdamse JeugdtheJAterschool: 16 kinderen/jongeren in de leeftijd van 11
tot 16 jaar. 4 weekenden hebben zij onder leiding van regisseuse Irene Kuiper
geïmproviseerd, gezongen, gedanst en hun gedachten over Richard III met mij
gedeeld op basis van de versie van het stuk die er op dat moment lag. Dat
leverde een schat aan materiaal op waarmee ik vervolgens deze definitieve
versie heb kunnen schrijven.

August, Bauke, Bloeme, Booi, Diederik, Fabian, Hannah, Jonas, Julie,
Lolita, Lucas, Marieke, Mattie, Sophie, Sybren, en Tamisha: HEEL ERG
BEDANKT! Jullie waren geweldig.

We wilden een stuk maken dat heel erg dicht bij de kinderen zou liggen, en
waarin ze zowel zichzelf als hun rol zouden spelen. In het originele script heb
ik dan ook in plaats van de personage aanduidingen de namen van de acteurs
gebruikt. Daardoor mengde het stuk zich haast onmerkbaar met de
werkelijkheid en het hielp de acteurs bij het spelen.
In dit definitieve script heb ik vanwege de leesbaarheid gekozen
voor de namen van de personages. Alleen waar dat voor de duidelijkheid nodig
was, heb ik de namen van de (oorspronkelijke) acteurs erbij laten staan.
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Alle rechten voorbehouden.
De rechten voor opvoering van dit stuk zijn te verkrijgen bij:

Verlag der Autoren GmbH & Co KG
Schleusenstrasse 15
60327 FRANKFURT AM MAIN
DUITSLAND
Tel.: 00.49.69.238574.20
Fax: 00.49.69.277644
e‐mail: theater@verlag‐der‐autoren.de
www.verlag‐der‐autoren.de

voor amateurtheater (en opvoering op scholen) in Nederland en België:
IBVA
Postbus 363
1800 AJ ALKMAAR
Tel.: 072‐5112135
Fax: 072‐5156437
e‐mail: info@ibva.nl
www.ibva.nl

NB. Met dank aan H.J. de Roy van Zuydewijn voor zijn toestemming tot het
gebruik van een tiental zinnen uit zijn vertaling van Richard III.
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KARAKTERS

1.

RICHARD ‐ FABIAN, JULIE, SYBREN

2.

CLARENCE (BROER VAN RICHARD) ‐ AUGUST

3.

JONGE ELISABETH (DOCHTER VAN KONING EDWARD) ‐ LOLITA

4.

LADY ANNE (WEDUWE VAN DE VORIGE KROONPRINS, HAAR MAN IS DOOR RICHARD
VERMOORD) ‐ BLOEME, HANNAH

5.

KONINGIN ELISABETH (VROUW VAN KONING EDWARD) ‐ SOPHIE

6.

BUCKINGHAM (BESTE VRIEND , PERSONAL ASSISTENT VAN RICHARD) ‐ DIEDERIK

7.

MOORDENAAR 1 ‐ MATTIE

8.

MOORDENAAR 2 ‐ MARIEKE

9.

MOORDENAAR 3/S ‐ SYBREN

10.

KONING EDWARD ‐ BAUKE

11.

MARGARETH (MOEDER VAN RICHARD, KONING EDWARD EN CLARENCE, OMA VAN DE
JONGE ELISABETH) ‐ TAMISHA

12.

PRINS (ERFGENAAM VAN DE TROON) ‐ JONAS

13.

RICHMOND (TEGENSTANDER VAN RICHARD) ‐ JONAS

14.

HASTINGS (BESTE VRIEND VAN RICHARD) ‐ LUCAS

15.

STANLEY (HANDLANGER VAN RICHARD) ‐ AUGUST

16.

CATESBY (NOG EEN HANDLANGER VAN RICHARD) ‐ BAUKE

17.

VERTELLER ‐ BOOI

Toneelbeeld:
Een speelvlak met een kast die dienst doet als gevangenis. De spelers die niet
in de scene zitten, blijven buiten het speelvlak duidelijk zichtbaar voor
het publiek.
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SCENEOVERZICHT

SCENE 1 ‐ RICHARD BEGINT (Richard/Fabian)
SCENE 2 ‐ HET EERSTE VOLKSLIED (allen)
SCENE 3 ‐ BROEDERLIEFDE (Buckingham, Koning Edward, de prins, koningin
Elisabeth, Richard, Hastings, Clarence)
SCENE 4 ‐ WAT WIL RICHARD EIGENLIJK? (verteller, moordenaar 1,2 en 3,
Koning Edward, koningin Elisabeth, Richard, jonge Elisabeth, Buckingham)
SCENE 5 – HET LOT VAN DE MEISJES (Margareth, Lady Anne/Bloeme/ Julie/
Hannah, de prins, koningin Elisabeth, Koning Edward)
SCENE 6 – HET HART VAN LADY ANNE (verteller, Lady Anne/Hannah/ Bloeme/
Julie, Buckingham, Richard, Margareth, jonge Elisabeth)
SCENE 7 – ZOMAAR EEN TELEFOONGESPREK (moordenaar 1,2 en 3,
Buckingham )
SCENE 8 – DE MOORD OP CLARENCE (de prins, koningin Elisabeth, Koning
Edward, moordenaar 1, 2 en 3, Clarence)
SCENE 9 – DE VLOEK VAN MARGARETH (Margareth, Richard, Buckingham)
SCENE 10 – EINDELIJK VREDE. OF NIET? (allen)
SCENE 11 – BURGERSCENE 1 (Hastings, burgers, de prins, koningin Elisabeth,
Buckingham, Richard/Julie, verteller, Margareth)
SCENE 12 – A HORSE FOR EVER (Buckingham, Richard)
SCENE 13 ‐ DE DROOM VAN STANLEY (verteller, Hastings, Stanley
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Catesby,Richard)
SCENE 14 – HOEVEEL KOPPEN GAAN ER NOG ROLLEN? (moordenaar 1,2 en 3,
Buckingham, verteller,Margareth, Richard, Lady Anne/Hannah/Bloeme)
SCENE 15 – BEZOEK VOOR DE PRINS (de prins, jonge Elisabeth)
SCENE 16 – DE BESTE VRIEND WORDT VERRADEN (Richard, Buckingham,
Hastings, Catesby, Stanley)
SCENE 17 – DE MOORD OP HASTINGS (Hastings, verteller, Margareth,
moordenaar 1,2,en3)
SCENE 18 – BURGERSCENE 2 (allen)
SCENE 19 – HET TWEEDE VOLKSLIED (allen)
SCENE 20 – DE PRINS MOET DOOD (Richard, Buckingham)
SCENE 21 – DE MOORD OP DE PRINS (Moordenaar 1,2 en 3, koningin Elisabeth,
lady Anne, Hannah, jonge Elisabeth, Margareth, verteller, Richard, de prins)
SCENE 22 – GEEN BELONING VOOR BUCKINGHAM (Richard/Sybren,
Buckingham)
SCENE 23 – HET WORDT EEN BEETJE INGEWIKKELD (vereller, Catesby, Stanley,
Richard, Buckingham)
SCENE 24 – BEZOEK VOOR DE DODE PRINS (jonge Elisabeth, dode prins)
SCENE 25 – EEN LESJE IN VERVLOEKEN (Margareth, Lady Anne/Bloeme/
Hannah/ Julie, Koningin Elisabeth, jonge Elisabeth, Richard)
SCENE 26 – RICHARD WIL (WEER) TROUWEN (Richard, koningin Elisabeth)
SCENE 27 – HET DERDE VOLKSLIED (verteller, Richard, moordenaar 1 en 2,
Stanley, Catesby)
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SCENE 28 – WIE WORDT RICHMOND? (dode prins, jonge Elisabeth)
SCENE 29 – VLAK VOOR DE SLAG (Richard, moordenaar 1 en 2, Net 1 en 2,
Buckingham, reklame)
SCENE 30 – DE DOOD VAN RICHARD (allen)
SCENE 31 – EIND GOED AL GOED (allen)
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SCENE 1 – RICHARD BEGINT
Een leeg toneel. Richard is alleen.
Richard/Fabian

Nu is de winter van ons lange lijden
eindelijk een mooie zomer.
En de wolken die ons huis bedreigden
zijn gezonken in de diepe oceaan.
Maar wat heeft een mens aan rust en vrede?
Dat is iets voor mooie mensen.
Niet voor lelijkerds als ik.
Als je al meteen bij je geboorte weet
dat je mismaakt bent,
dat je nooit, in heel je leven liefde zult gaan vinden,
wat heb je dan aan vrede?
Ik ben zo lelijk dat de honden naar me
blaffen als ik langsloop.
(minachtend) Vrede.
Richt je aandacht op iets anders.
Schijnt de zon? Zoek dan de schaduw.
Is er iemand die jou zeer bemint, met hart en ziel?
Een geliefde broer bijvoorbeeld?
Verraad hem, grijp de macht.
Misbruik al je talenten, word een schurk.
Ik heb mijn plannen uitgedacht.
Mijn vallen uitgezet.
Mijn broer de koning en mijn broertje Clarence
als doodsvijanden tegen elkaar opgehitst.
Duik in mijn ziel, gedachte, daar komt.....

SCENE 2 – HET EERSTE VOLKSLIED
Iedereen komt op. Er wordt gekletst over vanalles en nog wat. Er mag geen
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stilte vallen. Opeens lijkt iedereen een kroon op te hebben en in een rij te staan.
Richard incluis.
Het 1e volkslied wordt gezongen.

God save our gracious King,
Long live our noble King,
God save the King:
Send him victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the King.

SCENE 3 ‐ BROEDERLIEFDE
Buckingham

Ok, jongens, we gaan beginnen, allemaal kronen inleveren,
behalve Koning Edward.

Koning Edward

Dat ben ik dus!

Prins

En de prins natuurlijk

Buckingham

En de prins natuurlijk.

Prins

Zal ik alvast even laten zien hoe ik ga sterven?

Buckingham

Dat soort dingen moet je niet verklappen.

Prins

Maar ik vind het zo leuk!

Hij sterft op dramatische wijze. Hij bezeert zich. Koningin Elisabeth helpt hem
overeind.
Koningin Elisabeth Dat is niet grappig.
9
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Richard/F

Ik houd mijn kroon ook nog even op.

Hastings

Hij is toch nog geen koning!

Richard/F

Bijna

Hastings

Nog niet. Edward is nog koning. Toch?

Clarence

Richard!

Richard/F

Clarence, broertje!

Omhelzing. Clarence wordt naar de kast gebracht.
Richard/F

Wat is hier aan de hand?

Clarence

De koning laat me opsluiten.
Hij zegt dat ik met een of ander complot tegen hem bezig
ben.
Maar ik weet van niks.

Richard/F

Hoe kan je eigen broer je nou op laten sluiten.

Clarence

Je bent nergens meer zeker van deze dagen.

Richard/F

Het is vast een idee van die tang van een vrouw van hem.
Die ziet overal spoken.

Koningin Elisabeth O, ik moet ook mijn kroon ophouden natuurlijk.
Ze gaat naast Koning Edward staan.
Richard/F

Weet je wat? Ik ga wel even een goed woordje voor je
doen.
Bij de koning.
Ik krijg je vrij.
En anders neem ik je plaats wel in.
Even geduld.

Clarence

Wat een broederliefde!
Tot gauw.
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Richard/F

Ja.
Ik houd zoveel van hem dat ik hem een enkeltje naar de
hemel cadeau doe.
Als alles goed gaat tenminste.

SCENE 4 – WAT WIL RICHARD EIGENLIJK?
Verteller

Ik denk dat ik even uit moet leggen hoe het stuk precies in
elkaar zit want het is nogal ingewikkeld.

Moordenaar 3/Sybren
Verteller

Volgens mij is het helemaal niet ingewikkeld. Of wel?

Het stuk speelt in 1483.
Je hebt dus Richard de Derde, of eigenlijk de hertog van
Gloucester en dat is een broer van Clarence die daar in de
kast zit, en van Koning Edward, die daar met die kroon .

Koning Edward moet hoesten.
Koningin Elisabeth Wat is er?
Koning Edward

Niks aan de hand.

Verteller

Die zijn allemaal van het huis van Tudor wat weer uit het
huis van York komt en dat komt weer uit het huis van
Plantagenet. Dat is nogal ingewikkeld maar dat was toen
gewoon zo. In 1483.

Moordenaar 2

(onverstaanbaar) Het is toch juist heel gemakkelijk.

Moordenaar 3/S

Wat zegt ze?

Moordenaar 1

Dat het juist heel gemakkelijk is.

Moordenaar 3/S

Ja, dat zei ik toch.

Verteller

En Elisabeth, de vrouw van Koning Edward, die komt weer
uit een andere familie. Die is aangetrouwd. Als het ware.
Misschien moet ik het even voor u uittekenen.

Moordenaar 3/S

Leg jij het even uit.
11
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Moordenaar 1

Ja, het stuk gaat over een man. Richard dus. En eerst was
hij geen koning en toen ging hij een heleboel mensen
vermoorden en toen was hij wel koning.
Zeg ik het zo goed?

Moordenaar 3/S

Top.

Richard/F

Jongens, zullen we door?

Jonge Elisabeth

Meneer Richard?

Richard/F

Ik heb nu geen tijd.

Buckingham fluistert hem iets in zijn oor.
Richard/F

Ik heb wel tijd.
Dus jij bent de kleine Elisabeth. Mijn nichtje.

Jonge Elisabeth

Ja.

Richard/F

Dochter van de koning.

Jonge Elisabeth

Ja, mag ik u drie vragen stellen?

Richard/F

Jij mag zoveel vragen stellen als je wilt.

Jonge Elisabeth

Waarom wilt u zo graag koning worden?

Richard/F

Wie zegt dat ik koning wil worden?

Jonge Elisabeth

Dat weet toch iedereen.

Richard/F

Als iedereen het weet hoe kan het dan dat ik het zelf niet
weet?

Jonge Elisabeth

Wat wilt u dan het liefste op de hele wereld?

Richard/F

Nu?

Jonge Elisabeth

Ja.

Richard/F

Ik wil een vrouw.
En wat wil jij het liefste op de hele wereld?
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Jonge Elisabeth

Ik wil heel graag trouwen.

Buckingham

Zij is te jong.

Richard/F

Dat zie ik zelf ook wel. Jammer.
Maar ik verzin wel iets anders.

SCENE 5 – HET LOT VAN DE MEISJES
Margareth

Schurk!
Een vuile moordenaar, dat ben je!
Mag God daar wraak voor nemen
Ga hier weg en vaar uit schaamte, monster.
Recht naar de hel. Daar is je koninkrijk.

Bloeme/Lady Anne Wat heeft die opeens?
Julie/Lady Anne

Ze is denk ik even aan het opwarmen of zo.
Nou, zijn we klaar?

Hannah/Lady Anne Ik nog niet.
De Prins valt opeens dramatisch dood neer.
Koningin Elisabeth rent in paniek naar hem toe.
Prins

Was dat goed?

Koningin Elisabeth geeft hem een klap.
Koningin Elisabeth Dat mag je nooit meer doen.
Prins

Ik mag toch wel even oefenen.
Ik wil straks mooi sterven.

Koningin Elisabeth Jij gaat niet dood.
Prins

Wel, ik word straks.....
13

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.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

Koningin Elisabeth Jij gaat niet dood! Kom mee.
Prins

Mam!

Koning Edward krijgt weer een hoestbui.
Prins

Jij gaat straks ook dood, hè pap.

Koningin Elisabeth Hou je nou op. Er gaat hier niemand dood!
Hannah/Lady Anne Een twee drie:
Hannah/Julie/Bloeme/Lady Anne
Daar staan we dan.
Daar staan we dan
De vrouwen
Daar staan we dan
Daar staan we dan
Rustig wachten tot we weten
Wie met ons wil trouwen
Lalalalalalala.
Bloeme/ Lady A.

Wat een ontzettend dom lied.

Julie/Lady A.

Ja, echt ontzettend dom 1483‐achtig.

Hannah/Lady A.

Ik ga dus echt niet mijn hele leven op een man staan
wachten.

Bloeme/Lady A.

Ik ga studeren.

Julie/Lady A.

Scheikunde.

Hannah/Lady A.

Antropologie.

Bloeme/Lady A.

Ik word huisarts.

Hannah/Lady A.

We gaan ons leven toch niet laten verzieken door een man.

Bloeme/Lady A.

Laten we afspreken dat we nooit zullen trouwen.

Julie/Lady A.

Erewoord?
14

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.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

Bloeme/Lady A.

Erewoord.

Hannah/Lady A.

Erewoord.

SCENE 6 – HET HART VAN LADY ANNE
Verteller

Er is een lijk! Het eerste lijk!

Er ligt een dode op de grond.
Lady Anne/Hannah loopt verbijsterd naar hem toe.
Bloeme/Lady A.

Wie is dat?

Julie/Lady A.

Haar man.

Bloeme/Lady A.

Hè, en we hebben net afgesproken dat we nooit zouden
trouwen.

Julie/Lady A.

Nou ja, wat maakt het uit. Hij is toch dood.

Verteller

Misschien moet ik dit ook even uitleggen. Dit was de man
van Lady Anne, dat is zij. Hij was de vorige kroonprins en
hij is vermoord door...

Buckingham

Dat doet er niet toe. We moeten door.

Verteller

Maar dat is belangrijke informatie!

Richard/F

Gecondoleerd.
Wie ligt daarin?

Lady A./Hannah

Alsof jij dat niet weet.

Richard/F

Waarom zou ik dat moeten weten?

Margareth

Omdat je hem eigenhandig om zeep hebt geholpen.
Smerig zwijn. Met je bloeddoorlopen ogen
en je verdoemde zwaard.
15
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Haar man ligt daar.
Door jou vermoord.
Ik hoop dat je geweten in je hersenpan zal branden
als het heetste vuur op aarde.
Zodat de hel waar jij op een mooie dag zult belanden
een verkoelend paradijs zal zijn.
Richard/F

Nou nou nou nou nou.

Lady Anne/H

Je bent een beest.

Richard/F

Jij niet.

Lady Anne/H

Je hebt geen recht van spreken.
Er komt alleen maar slechtheid uit jouw mond.
Uit je mond en uit je handen.

Richard/F

Slechtheid die door goedheid ingegeven wordt.
Als ik iets gedaan heb, wat ik niet gedaan heb,
maar als ik iets gedaan heb dan was het uit liefde.

Lady Anne/H

Liefde? Voor wie?

Richard/F

Voor jou.

Lady Anne/H

Laat me niet lachen.
Liefde die me voor de rest van mijn leven laat kermen van
verdriet.

Richard/F

Dat was niet mijn bedoeling.

Lady Anne/H

Wat was je bedoeling wel ellendeling?

Richard/F

Je zal me niet geloven.

Lady Anne/H

Zeg op, voor ik me af ga vragen waarom ik eigenlijk naar je
luister.

Richard/F

Als ik hem gedood heb, en ik zeg als, want ik heb het niet
gedaan,maar als, dan was het enkel en alleen omdat ik
vond dat jij iets beters verdient.
16
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Lady Anne/H

Een betere man dan deze man bestaat er niet.

Richard/F

Toch wel.

Lady Anne/H

Wie dan?

Richard/F

Ik.

Lady Anne/H

Laat me niet lachen.

Richard/F

Als ik hem heb gedood, en ik zeg als, dan is dat niet mijn
schuld.

Lady Anne/H

O nee? En wiens schuld dan wel?

Richard/F

Jouw schoonheid.
Jouw schoonheid achtervolgt me dag en nacht.
Voor één uur van jouw hart vermoordt een man als ik de
hele wereld.
Je ogen, je haar, je huid, je armen, je nek......

Bloeme/Lady A.

Ik kan het niet meer aanzien.
Straks gaat ze nog voor de bijl.
Laat mij maar even.

Bloeme neemt de rol van Hannah over.
Hannah/Lady A.

Hé, dit is mijn scene!
(Naar Richard) Ik hoop dat je in je eigen zwaard valt.

Richard/F

Mijn lieve lieve Anne.

Lady Anne/Bloeme Ik bén je lieve Anne niet.
Vertel het ze maar!
Richard/F

Wat?

Lady Anne/B

Dat jij hem vermoord hebt.

Richard/F

Goed, ik geef het toe.
Je hebt gelijk. Ik zal boete doen.
Ik leg mijn leven in jouw handen.
Neem mijn zwaard.
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Lady Anne/B

Nee.

Richard/F

Neem het.
Steek mij neer. Ik smeek je.

Lady Anne/B

Nee.

Richard/F

Vraag dan of ik mezelf wil doden.

Lady Anne/B

Dat heeft zij al gedaan.

Richard/F

In woede.
Vraag jij het nog een keer.
Met heel je hart.

Lady Anne kan het niet.
Lady Anne/B

Ik wou dat ik even in jouw hart kon kijken.

Richard/F

Het ligt hier op mijn tong (steekt zijn tong uit)

Lady Anne/B

Je tong, je hart. Allebei zijn even vals.

Richard/F

Als ik niet eerlijk ben is niemand eerlijk.
Mooie lieve Anne. (hij wil zichzelf steken)

Lady Anne/B

Gilt Niet doen!

Richard/F

Heb je iets besloten?

Lady Anne/B

Je hoort nog van mij.

Richard/F

Hier mijn ring. (Hij legt zijn ring voor haar neer.)

Lady Anne/B

(hebberig) Is dat echt goud?

Richard/F

Echt goud, echte diamanten.

Lady Anne/B

Als ik hem aanneem, wil dat nog niets zeggen.

Richard schuift de ring aan haar vinger. En kust haar.
Richard/F

Wond ik die om mijn vinger of niet?
Wie doet mij dat na?
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Ik wil haar, maar niet al te lang.
Buckingham!
Julie/Lady A.

Nou, dat ging goed hè. (tegen Bloeme)

Bloeme/Lady A.

Laat me met rust.

Hannah/Lady A.

Je in laten pakken door die kleuter!

Bloeme/Lady A.

Laat me met rust.

Jonge Elisabeth

Mag ik die ring eens zien?
Mooi.
Zijn jullie nou getrouwd?

Julie/Lady A.

Ja.

Bloeme/Lady A.

Wacht maar. Jouw tijd komt nog wel.

Julie/ Lady A.

Ja, mijn tijd komt nog wel.

SCENE 7 ‐ ZOMAAR EEN TELEFOONGESPREK
Moordenaar 3/S

Uitzendbureau Leg ‘m om.

Buckingham

Hebt u vandaag tijd?

Moordenaar 3/S

Hebben wij vandaag tijd?

Moordenaar 2

Nee.

Moordenaar 1

Tuurlijk wel.

Moordenaar 3/S

Ja. Om wat voor moord gaat het? Eerwraak, openbare
liquidatie, langzame maar pijnlijke vergiftiging?

Buckingham

Broedermoord. Recht voor zijn raap.

Moordenaar 3/S

U hoort van ons.
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SCENE 8 – DE MOORD OP CLARENCE
De Prins doet aan Koning Edward voor hoe je dramatisch zou kunnen sterven.
Prins

En dan doe je zo of zo.

Koningin Elisabeth Hou je nou op. Hij gaat niet dood!
Prins

Maar straks.....

Koning Edward begint te hoesten.
Koning Edward

Niets aan de hand.

Koningin Elisabeth Gaat het liefje?
Ik moet er niet aan denken dat er wat met je zou
gebeuren.
Koning Edward

Er gebeurt niks met mij.
Ik ben de koning!

Uitzendbureau Leg ‘ m om arriveert en maakt de kast open.
Moordenaar 2

Ssssst.

Moordenaar 1

Hij slaapt.

Moordenaar 3/S

Sweet dreams, mijn kleine Clarence.

Moordenaar 1

Niet steken.

Moordenaar 3/S

Niet? Wat nou weer?

Moordenaar 1

Niks. Er zit iets op mijn rug geloof ik.

Moordenaar 3/S

Waar? Ik zie niks.

Moordenaar 1

Het jeukt. Het is mijn geweten, geloof ik.

Moordenaar 2

Waar zit het?

Moordenaar 1

Daar!
Nee daar!
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He god, nou zit het in mijn jas.
Misschien moeten we hem toch nog even laten leven.
Moordenaar 3/S

Denk aan de beloning.

Moordenaar 1

Ah, opeens is het weg.
Ik steek.

Moordenaar 2

(onverstaanbaar) Maar wat als het nou opeens terugkomt?

Moordenaar 1

Wat zegt ze?

Moordenaar 3/S

Wat als het nou opeens terugkomt?

Moordenaar 1

Wat?

Moordenaar 2

(onverstaanbaar) Je geweten.

Moordenaar 1

Wat zegt ze?

Moordenaar 3/S

Je geweten.

Moordenaar 1

Dan kan het de pot op. Je hebt er niks aan. Als je je druk
moet maken om zoiets idioots als je geweten. Laat me niet
lachen.

Moordenaar 3/S

Jezus, nou zit het op mijn arm.

Moordenaar 1

Niks van aan trekken. Mep het eraf.

Moordenaar 3/S

Ziezo. Mij krijgt hij niet.
Shit, hij wordt wakker.

Clarence

Wie zijn jullie?
Jullie smoel bevalt me niet.
Wat komen jullie doen?

Moordenaar 2

(onverstaanbaar) U vermoorden.

Clarence

Wat zegt ze?

Moordenaar 3/S

U vermoorden

Moordenaar 1

Wij werken in opdracht.
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Clarence

Toch niet in opdracht van de Allerhoogste?

Moordenaar 3/S

Hij bedoelt God.

Clarence

Gij zult niet doden.
Luister, doen jullie het voor het geld?
Ga naar mijn broer Richard.
Hij zal jullie betalen voor mijn leven.
(ze lachen)

Clarence

Richard houdt van mij.

Moordenaar 1

Ja, met een hart van ijzer.

Clarence

Hij wil me bevrijden.

Moordenaar 3/S

Dat doet hij ook.

Moordenaar 1

Van het leven.

Moordenaar 3/S

Daar.

Moordenaar 1

Daar

Moordenaar 3/S

En daar.

Verteller

Het tweede lijk!

Moordenaar 1

Zo.

Moordenaar 2

Ziezo.

Moordenaar 3/S

Wat zegt ze?

SCENE 9 – DE VLOEK VAN MARGARETH
Margareth

Ik waarschuw jullie allemaal.
Dit is nog maar het begin.
Vervloekt zijn jullie.
Leef nog maar een tijdje door om mee te maken wat ik heb
meegemaakt.
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Ik schaam me dat ik leef,
en in die schaamte zit mijn razend leed!
Richard/F

Ik krijg kippevel van dat gevloek.

Buckingham

Zo is het wel genoeg.

Margareth

Voor hem is niets genoeg!
Moge alle woede van de wereld op jou neerdalen
Op jou, vijand van de wereldvrede
Ik hoop dat je geen oog meer dichtdoet
Geplaagd wordt door dromen
Achtervolgd zult worden door de geesten van je
slachtoffers
Jij hondsvot. Vuilnisvat vol kwaadheid.
De dag zal komen dat jullie me zullen smeken
of ik die gifpad wil vervloeken.
En jij Buckingham, pas op voor die hond
Hij kwispelt als hij bijt.

SCENE 10 – EINDELIJK VREDE. OF NIET?
Koning Edward

(zingt)
There comes a time
When we head a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
It’s time to lend a hand
to life, the greatest gift of all
We can’t go on
Pretending day by day
That someone, somewhere will soon make a change
We are all a part of God’s great big family
And the truth
You know love is all we need
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Allen

We are the world
We are the children
We are the ones to make a brighter day
So let’s start giving
There’s a choice we’re making
We’re saving our own lives
It’s true we maker a better day
Just you and me.

Koning Edward laat iedereen met iedereen handen schudden. Ook Richard
komt erbij. Hij schudt handen met Hastings en met Koningin Elisabeth en de
rest.
Koning Edward

Wat een feestdag! Eindelijk vrede in het hele land.

Verteller

O ja, dat was ik nog vergeten te vertellen, dat het dus heel
lang oorlog was.
En nu dus eindelijk vrede.

Koningin Elisabeth Alleen jammer dat Clarence er niet is.
Richard/F

Die is dood.

Stilte
O. Sorry, ik dacht dat jullie het wisten.
Hastings

Nee, dat wisten we niet.
Is hij vermoord?

Richard/F

Ja, op uw bevel.

Koning Edward

Ik heb alleen bevolen dat hij opgesloten moest worden.

Richard/F

O. Dat hebben ze dan verkeerd begrepen.

Koning Edward

O. Mijn God. Elisabeth, Hastings.
Hij is dood. Mijn broer is dood!
Ik heb hem vermoord.

Hij sterft op dramatische wijze. Prins staat erbij en kijkt ernaar.
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Prins

Wow. Dat ging goed.
Zag je dat? Mam?

Koningin Elisabeth Hij is dood!
Verteller

Het derde lijk!

Koningin Elisabeth Hij is dood!
Hannah/Lady A.

Meisjes zakdoeken!

Alle meisjes pakken een zakdoek.
Julie/Lady A.

Laat maar. Ik hoef geen zakdoek.

Jonge Elisabeth

Ik ben de dochter van de koning.
Dus ik huil om mijn vader.

Julie/Lady A.

Ik ga hier niet staan janken.

Jonge Elisabeth

Ik huil om mijn vader en mijn oom. Edward en Clarence.

Lady A./Bloeme

Ik huilde nog steeds om mijn man en nu mijn zwager erbij.

Lady A./Hannah

Mijn man en mijn zwager.

Moordenaar 1

Heb jij weleens gehuild?

Moordenaar 2

Nee.

Moordenaar 1

Ik ook niet. Proberen?

Margareth

Mijn zoon. Ik ben de moeder van de koning en van
Clarence. En van Richard.
Ik huil dus om 3 zonen.
Twee zijn dood.
De derde is ...... de derde is.....

Jonge Elisabeth

Huil jij ook mee? Jongens huilen toch niet in 1483.

Prins

Maar ik ben nog klein.
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Julie/Lady A.

Zij huilt om allebei haar zoons.
Dus zij huilt harder dan jij.
Jij huilt alleen maar om je man.

Koningin Elisabeth Wat weet jij van de liefde?
De hele club begint keihard te huilen. Moordenaar 3/S dirigeert.
Margareth

Heb je nu je zin. Alles weer in puin.

Richard/F

Heb ik het weer gedaan zeker!
Kan ik er wat aan doen.
Al die jankende wijven altijd.
Waarom moet je altijd mij hebBen?
Iedere andere moeder zou blij zijn
Je zou trots op me moeten zijn.
Ik doe waar ik goed in ben.

Margareth

Verwoesten.

Richard/F

Geef me je zegen.

Margareth

Nee.

Richard/F

Ik smeek je. Op mijn knieën.

Margareth

Nee!

Richard/F

Maar je bent mijn moeder!

Margareth

Helaas wel.

Richard/F

Ik kap ermee. Met haar valt niet te spelen. Ze moet me
haar zegen geven. Dat staat in het stuk.

Margareth

Ik doe wat ik wil.

Richard/F

Bekijk het maar.

Lady A./Bloeme

Kan je niet wat aardiger voor hem zijn?

Margareth

Waarom zou ik?
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Lady A./Bloeme

Hij doet toch zijn best.

Margareth

Ik zeg het nog één keer: hij is gevaarlijk.

Richard/F

Ach, stik de moord.

Fabian gooit het bijltje/de kroon erbij neer. Julie grijpt haar kans en neemt de
rol over.
Lady A./Bloeme

Wat doe jij nou?

Richard/Julie

Buckingham, zorg jij even voor mijn vrouw, Lady Anne?
Dag liefje.
Veel plezier.

Lady A./Bloeme

Blijf van me af!

SCENE 11 ‐ BURGERSCENE 1
Hastings

Laten we ons verdriet vervangen door blijdschap.
De koning is dood, maar er is een prins die leeft.

Hij deelt aan iedereen vlaggetjes uit.
Burger 1

Hoe oud is die prins eigenlijk?

Burger 2

Volgens mij is hij net uit de luiers.

Burger 3

En dat moet dan de leiding krijgen?

Burger 2

Ach, wat maakt het uit, die ouwe was toch ook een kleuter.

Burger 1

Het zijn allemaal kleuters.
Als je ze een vinger geeft, nemen ze een hele hand.

Burger 2

Ze beloven je de hemel maar als ze eenmaal op die troon
zitten, doen ze toch wat ze willen.

Burger 3

Altijd zo geweest.
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Burger 1

Zal altijd zo blijven.

Burger 2

En wie heeft weer het nakijken?

Allemaal

Wij!

Burger 3

Want wie zijn wij nou helemaal?

Allemaal

Het klootjesvolk!

Ze doen een dansje.
Prins

Mam, mag ik ook meedansen?

Koningin Elisabeth Nee schat, ons soort mensen houdt niet van dat soort
dingen.
Prins

En wie zijn al die mensen?

Koningin Elisabeth Dat is je gevolg.
Buckingham

Vindt u het gevolg van de prins ook zo overdreven groot?

Richard/J

Buckingham, mijn tweede ik.
Mijn zegen heb je.

Buckingham

Jij, jij, jij en jij, sterf.

Hastings

Wat?
Wacht eens even. Dat gaat zomaar niet.

Buckingham

Hij is voogd van de prins. Hij heeft de leiding nu.

Hastings

Waarom moeten zij dood?

Buckingham

Ze zijn een komplot tegen de prins aan het smeden.

Hastings

Hoe weet u dat zo zeker?

Buckingham

Ik zei: jij, jij, jij en jij, sterf.

Hastings

Niet doen!
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Richard/J

Ja, Buckingham, loop je niet wat te hard van stapel.
Laat ze leven.
Nog even.

Verteller

Wie is er nou dood? Zo raak ik de tel kwijt.

Prins

Oom Richard!
Oom Richard!!!

Richard/J

Ha, mijn mannetje.

Prins

Wanneer word ik gekroond, oom Richard?

Richard/J

Snel.

Buckingham

Over drie dagen.

Richard/J

Over drie dagen ben je koning.

Prins

Logeer ik tot die tijd bij u?

Koningin Elisabeth Nee.
Prins

Mam! Waar dan wel?

Richard/J

(wijst op de kast) Daar. Daar is het lekker rustig.

Prins

Ze zeggen dat oom Clarence hier is vermoord.
Zijn geest komt ’s avonds spoken.
Ik ben niet bang voor dooie ooms.

Richard/J

Ook niet voor ooms die leven, hoop ik?

De prins wordt in de kast gepropt.
Prins

Niet de deur dicht doen! Ik kan niet tegen opsluiten.

Richard/J

Ik laat de deur op een kier.

Prins

Roepen jullie me als het tijd is voor mijn sterfscene?
Niet vergeten hè.

Richard/J

Nee hoor, dat vergeten we niet.
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Prins

Blijven kijken hè mam.

Richard/J

Ja hoor, je moeder blijft kijken.

Koningin Elisabeth wordt afgevoerd. Gillend van woede.
Koningin Elisabeth Schoft. Wat ga je met hem doen?
Blijf van mijn kind af!
Margareth vangt haar op.

SCENE 12 – A HORSE FOR EVER
Buckingham

Zal ik alvast een paard regelen?

Richard/J

Een paard?

Buckingham

Ja, het gaat mis op het eind door dat paard weet u nog? In
het laatste bedrijf verliest u het gevecht met Richmond en
dan ligt u daar op dat slagveld en dan roept u: Een paard,
een paard mijn koninkrijk voor een paard!

Richard/J

O, dat bedoel je.

Buckingham

Dat moeten we zien te voorkomen.
Ik zal een paard voor u regelen.

Richard/J

Buckingham, help me herinneren,
als ik straks koning ben, krijg je een beloning.

Buckingham

Dank u.

Richard/J

Een grote beloning.
Wat zou je zeggen van mijn derde huis op Ibiza?

Buckingham

Wow.

Richard/J

Je hebt het verdiend.
We moeten zo snel mogelijk ons plan ten uitvoer brengen.
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Buckingham

Ik ben bang dat niet iedereen tevreden is met ons plan.
Hastings bijvoorbeeld. Als hij voor de prins is. Wat doen we
dan?

Richard/J

Hetzelfde als met de prins?

Buckingham grinnikt en pleegt een telefoontje.
Buckingham

Ja, met Horse For Ever? Ja, ik wil graag een paard leasen,
kan dat?

SCENE 13 – DE DROOM VAN STANLEY
Verteller

Scene 13, de vergadering.

Hastings

Stanley,we moeten naar de vergadering.
De datum prikken voor de kroningsdag.

Verteller

Stanley? Wie speelt Stanley?

August/Clarence steekt zijn vinger op.
Verteller

Mogen de dooien ook weer mee doen?

Richard/J

Alleen als ze aan mijn kant staan.

Verteller

(richting publiek) Stanley!!!!

Stanley

Ik heb een heel fout voorgevoel.
Ik had een hele rare droom vannacht.
Ik droomde dat er een everzwijn op me af kwam stormen.
Hij ging steeds harder en harder en toen hij vlak bij me was
Nam het een sprong over mijn hoofd
en hij sleepte zo mijn helm van mijn kop.
We moeten vluchten.

Hastings

Waar ben je nou bang voor?
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Verteller

(tegen de dode koning Edward) Doe jij Catesby!!! Dat is
Catesby, een nieuwe vriend van Richard.

Catesby

Goedemorgen heren,
Is er nog nieuws in ons wankel landje?
Ik vrees dat we pas weer een beetje boven water komen
als Richard iets op zijn hoofd heeft staan.

Hastings

Bedoel je de kroon?

Catesby

Ja, ik bedoel de kroon.

Hastings

Ik laat nog liever mijn kop eraf slaan dan dat ik hem met
een kroon zie.
Hij is geweldig, maar ik ben trouw aan de prins.

Catesby

Bravo!
Idioot.

Stanley

Als ik jou was, zou ik een beetje dimmen.

Hastings

Richard en ik zijn al zo lang vrienden.
Als ik zoiets zeg, moet hij alleen maar lachen.

Catesby

Ja, hij lacht je regelrecht je graf in.

Hastings

Wat?

Catesby

Niks.

Stanley

Kijk uit. Ik heb je gewaarschuwd.

SCENE 14 – HOEVEEL KOPPEN GAAN ER NOG ROLLEN?
Uitzendbureau Leg’m om komt op met Buckingham.
Buckingham

Even voor de goede orde.
Wie speelde ook alweer het gevolg van de prins?

Er gaan een aantal vingers de lucht in. Ze worden meteen afgemaakt.
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Verteller

Lijk 4,5,en 6! Of zijn we al bij 8,9 en 10? Zie je nou wel, nou
ben ik het kwijt.

Margareth

Hoeveel koppen moeten er nog rollen voordat er
geluisterd wordt?
Hoe vaak moet ik nog roepen:
Hoed je voor dat smerig zwijn
Hoed je voor Richard
Buckingham, wie voor hem werkt, werkt aan zijn eigen
ondergang
Vrees voor je leven, Hastings!
Vervloekt zij Richard.
Richard, ik vervloek je.

Moordenaar 3/S

Waarom kijkt ze nou naar mij?

Richard/J

Omdat ze gek is.
Altijd al geweest.
Laat maar schreeuwen.

Moordenaar 3/S

Zal ik haar even......?

Moordenaar 3/S loopt met een mes naar Margareth, maar Margareth
weerstaat hem zonder woorden.
Ik ben nog niet klaar met jou. (tegen Margareth)
Richard/J

Doe je dit wel vaker?

Moordenaar 3/S

Alleen voor mensen die het waard zijn. (tegen Richard)

Hannah/Lady A.

Ga je lekker?

Lady A./Bloeme

Leuk he, jongens onder elkaar.

Richard/J

Hoe is het in het meisjeskamp?

Hannah/Lady A.

De meisjes zitten hier voor spek en bonen.

Richard/J

Daar heb je het dan zelf naar gemaakt.
Als je niet krijgt wat je hebben wil, moet je het zelf pakken.
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Lady A./Bloeme

Ja, jij hebt makkelijk praten.

Richard/J

Jaloers?
Ruilen?
Toe dan.

Hannah en Bloeme Ja duh.
Richard/J

Dat bedoel ik.
Waarom ga je niet even met je poppen spelen liefje,
mannie komt zo thuis. (tegen Lady A./Bloeme)

Bloeme wil haar nagels in Richard’s gezicht zetten maar Hannah grijpt in. Ze
vechten. Richard blijft buiten schot.
Dank je.

SCENE 15 – BEZOEK VOOR DE PRINS
Jonge Elisabeth klopt op de kastdeur.
Jonge Elisabeth

Slaap je?

Prins

Ben ik al aan de beurt?

Jonge Elisabeth

Bijna, wil je een glaasje limonade?

Prins

Is het met of zonder prik?

Jonge Elisabeth

Met.

Prins

Laat maar. Dan moet ik straks boeren onder het sterven en
dat ziet er niet uit.

Jonge Elisabeth

Saai hè, in die kast.

Prins

Ja, maar dat is om de spanning op te bouwen.
Dat heb je nodig voor een grote dramatische sterfscene.
Ik heb iets nieuws bedacht, wil je het zien?
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De Prins sterft weer totaal dramatisch.
Jonge Elisabeth

Leuk.
Weet jij al met wie je gaat trouwen?

Prins

Ik ga niet trouwen, ik ga dood.

Jonge Elisabeth

Maar als je niet dood zou gaan, met wie zou je dan willen
trouwen?

Prins

Niet met jou!

Jonge Elisabeth

Nee hè hè natuurlijk niet, ik ben toch je zus.

Prins

O ja.

Jonge Elisabeth

Jammer hè.
Nou doei.

Prins

Doei.

SCENE 16 – DE BESTE VRIEND WORDT VERRADEN
Richard krijgt van Buckingham een zakdoek met bloed die ze tegen haar wang
houdt.
Richard /J

Sorry dat ik zo laat ben.

Buckingham

We wilden net gaan stemmen over de kroningsdatum.
Omdat u er nog niet was, zou Hastings in uw plaats
stemmen.

Richard/J

Ah, Hastings, mijn beste vriend.

Hastings

Ik dacht dat u dat wel op prijs zou stellen.

Richard/J

Natuurlijk, geen probleem.
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Catesby neemt Richard even apart. Vertelt haar van Hastings’ verraad.
Richard/J

Vertel mij eens Hastings, wat moet ik doen met iemand die
mij met duivelse kunsten probeert te vergiftigen?

Hastings

Wie dat waagt, verdient de doodstraf zou ik zeggen.

Richard/J

Kijk dan eens, wat mij is aangedaan.
Die monsterlijke slet, dat wijf van mij, heeft me
gebrandmerkt.
Zonder mij aan te raken.
Hekserij.

Hastings

Als zij dat inderdaad gedaan heeft.....

Richard/J

Als? Zei je “als”?
Hoezo “als”.
Vuile verrader. Zijn kop eraf!
Er komt geen hap meer door mijn keel voor ik zijn hoofd
zie hangen.
Wie van me houdt, die volgt me!

Iedereen volgt Richard.

SCENE 17 – DE MOORD OP HASTINGS
Hastings staat verdwaasd om zich heen te kijken. Het huilen staat hem nader
dan het lachen. Er gebeurt niets. Links en rechts om hem heen wordt
gegiecheld.
Hastings

Niet lachen.
Alsjeblieft, niet lachen.
Ik had het niet door.
Ik had het echt niet door.

Margareth

Wie hierom lacht, zal het lachen gauw vergaan.

Uitzendbureau Leg ‘m om komt op en Hastings wordt vermoord.
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Ik voorspel u de verschrikkelijkste tijd
ooit in dit aardse tranendal aanschouwd.
Verteller

Lijk 10!

SCENE 18 – BURGERSCENE 2
Verteller

Scene 18, de burgerij komt bijeen!

Burger 1

Wie zegt dat Richard ons uit de shit gaat helpen?

Burger 2/Sybren

Wie willen jullie dan, die kleuter van een prins?

Burger 3

Die vent heeft nog nooit wat gepresteerd!

Burger 2/S

Nietwaar. Hij weet tenminste wat hij wil.

Burger 4

Hij zegt waar het op staat.

Burger 3

Hij kletst maar wat. Allemaal voor zijn eige hachie.

Burger 1

En wie is er de dupe?

Allemaal

Wij!

Burger 1

En wie zijn wij?

Allemaal

Het klootjesvolk!

Burger 2 /S

Precies. Het klootjesvlok. Is er iemand hier in deze groep
die beter is dan hij? Die bereid is om zo’n zware last te
dragen. Die niet terugdeinst voor een oorlog als het moet?
Die weet wat goed en kwaad is? Die staat voor wat hij zegt
en doet wat hij belooft?
Is er iemand die dat beter kan dan hij? Die kleuter in die
kast misschien?

Moordenaar 1 doet de kast op slot.
Buckingham

Ik ga hem halen.
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Burger 2/ S

Hij zal jullie bewijzen wat een goede koning hij zal zijn.
En jullie zullen smeken om zijn leiderschap.
Want er is niemand hier, niemand van jullie die het beter
kan!

Buckingham

Hij zat even te mediteren. Hij komt er zo aan.

Richard/J

Dit land heeft recht op goed leiderschap.
Dit land heeft recht op gezond verstand en een hart op de
juiste plek.
Dit land heeft recht op woorden én daden.
Dit land heeft recht op uw stem, de stem van het volk.
Dit land zal zegevieren als de waarheid zal zegevieren.
Dit land weet heel goed wat het wil.
Dit land kan en zal zelf zijn leider kiezen.
Laat u niet ophitsen door wat anderen u influisteren.
Laat u niet verleiden door degene die het hardste roept.
Volg uw eigen hart.
Want alleen dan zal dit land een toekomst hebben.
Zal dit land gedragen worden door each and every one of
you
Want wij zijn de wereld!
Wij zijn de kinderen van deze wereld!
Wij kunnen deze wereld beter maken!
Dus begin nu!
We moeten kiezen.
We moeten kiezen voor ons leven.
Jij, jij, jij, en ik
Het is waar. De keuze is aan ons.

Iedereen is verbijsterd. Dan barst het applaus los.
Iedereen scandeert: Richard, Richard, Richard.
Buckingham

Ik denk dat iedereen het met mij eens zal zijn, hoogheid,
u hebt zojuist de harten van het volk gewonnen.
Ik denk dat iedereen het met mij eens zal zijn:
Hier staat onze nieuwe koning!
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Gejuich
Richard/J

Vergeef mij, beste mensen, maar ik kan die taak helaas niet
op mij nemen.
Tijdens mijn meditatie werd mij ten volle duidelijk hoe
zwaar en verantwoordelijk het koningschap is en ik vrees
dat mijn welwillende maar zwakke karakter daar niet tegen
opgewassen is.

Buckingham

Wilt u daarmee zeggen dat u het koningschap niet
aanvaardt?

Richard/J

Het spijt me, maar dat zeg ik inderdaad.

Buckingham

Laat u al deze mensen zomaar aan hun lot over?

Richard/J

Het spijt me, ik zou niets liever willen dan u helpen, maar
mijn geweten zegt mij : doe het niet.

Buckingham

Mensen, laten wij dit zomaar gebeuren?
Laten we deze man zomaar gaan?
Net nu alles op zijn plaats begint te vallen?

Allemaal

Nee!

Buckingham

Laat hem dan horen wat u wilt!

Allemaal

Richard! Richard! Richard!

Richard/J

U zadelt mij op met een wereld vol zorgen
Maar ik heb geen hart van steen.
Ik zal dit lot aanvaarden.
Dit lot dat u mij op de schouders legt.
Al strijdt het met mijn ziel en mijn geweten.
Dus weet, in tijd van tegenslag
Richard is niet schuldig.
U hebt dit zelf gewild.

Buckingham

Lang leve Koning Richard!
Richard onze nieuwe koning!!!!
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SCENE 19 – HET TWEEDE VOLKSLIED
Richard wordt tot koning gekroond. Het 2e volkslied wordt gezongen. (in de
oorspronkelijk opvoering zong Richard hier: You never walk alone, terwijl ze
links en rechts handjes schudt)

SCENE 20 – DE PRINS MOET DOOD
Richard/J

Buckingham?
Dank je wel voor je hulp.

Buckingham

Graag gedaan. Hoogheid.

Richard/J

Wat denk je? Hoe lang blijf ik koning?

Buckingham

Voor altijd hoop ik.

Richard/J

Zo, hoop jij dat.
Het jonge prinsje leeft.
Wat ga ik zeggen?

Buckingham

Geen idee.

Richard/J

Ik wil koning worden.

Buckingham

Dat bent u toch, hoogheid.

Richard/J

Maar de prins leeft.
Hij wordt koning als hij 18 is.
Ik wil hem dood.

Buckingham

Wat is uw plan?

Richard/J

Ik wil hem dood.
Heb ik je steun?

Buckingham

Daar moet ik even over denken.
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Richard /J

(gilt recht in zijn gezicht) Is er nog iemand die me steunt?

SCENE 21 – DE MOORD OP DE PRINS
Uitzendbureau Leg’m om staat al gereed bij de kast. Moordenaar 3/Sybren
gaat als enige naar binnen. Binnen begint de Prins te schreeuwen.
Moordenaar 1 en Moordenaar 2 blijven op wacht staan. Ze zingen een lollig
liedje als afleidingsmanoeuvre. Lady Anne, Hannah, Koningin Elisabeth,
Margareth en Jonge Elisabeth komen op.
Koningin Elisabeth Hoe is het met hem?
Moordenaar 2

(onverstaanbaar) Goed, geloof ik. Hoop ik.

Koningin Elisabeth Wat zegt ze?
Moordenaar 1

Goed, geloof ik. Hoop ik.

Koningin Elisabeth Mogen we even naar binnen?
Moordenaar 2

(onverstaanbaar) Dat mag niet. Toch?

Hannah/Lady A.

Wat zegt ze?

Moordenaar 1

Dat het niet mag.

Koningin Elisabeth Wij zijn zijn moeder.
Lady A./Bloeme

Tante.

Margareth

Oma.

Jonge Elisabeth

Zus

Moordenaar 1

Ach wat lief, de hele familie.

Moordenaar 3/S komt naar buiten met het hoofd van Prins in een bebloede
doek. Hij brengt het naar Richard.
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Verteller

Lijk nummer 11.

Iedereen is ontdaan bij de aanblik van het hoofd. In de commotie geeft
Moordenaar 3/Sybren, Richard/ Julie een klap op haar hoofd. Richard valt
neer.
Hannah/Lady A.

Wat is er met haar?

Moordenaar 3/S

Flauwgevallen. Het is en blijft een vrouw. Als het puntje bij
paaltje komt haken ze af.

Een voor een zien de vrouwen het hoofd van de dode Prins en er begint een
hartverscheurende huilscene.
Zelfs Moordenaar 1 en Moordenaar 2 barsten in tranen uit.
Sybren zet ondertussen rustig de kroon op zijn hoofd. Het wordt
langzaam stil.
Richard/Sybren

Lady Anne, mijn koningin. Kom.

Lady A./Bloeme

Ik sterf nog liever door een gifzalf,

Richard/S

Catesby, verspreid het nieuws dat mijn vrouw Anne
stervende is en los het op.

Lady A./B

Rat.

Hannah/Lady A.

Als zij gaat, ga ik ook.

Richard/S

Fijn. Hoe minder zielen, hoe meer vreugd.

De twee Annes plegen zelfmoord
Verteller

Lijk nummer 12. Lijk nummer 13.

Koningin Elisabeth Mijn hele familie gaat ten gronde.
Stanley, neem Elisabeth.
Breng haar in veiligheid.
Vlucht.
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Ga uit dit slachthuis weg.
Ga.
Haast je.
Haast je.
Margareth

O stormwind met je uitzaai van ellende
O jij, vervloekte schoot, bed van de dood!
Ik heb de wereld van een draak voorzien.
De aarde snakt, hel brandt, demonen brullen,
heiligen bidden dat hij gauw verdwijnt.
God, zeg de lening van zijn leven op.

Koningin Elisabeth Wat kan je dat toch goed, dat vervloeken.
Kan je het mij ook leren?
Kan je mij leren hoe ik mijn vijand moet vervloeken?

SCENE 22 – GEEN BELONING VOOR BUCKINGHAM
Richard/S

Buckingham, hoe ver ben je eigenlijk met dat paard?

Buckingham

Nog niet veel verder.
Ik neem aan dat u een zwarte hengst wilt, maar ik kan
alleen schimmels krijgen. Dat heeft te maken met de
Sinterklaasmarkt, denk ik.

Richard/S

Schiet een beetje op.

Buckingham

Ik wil graag mijn beloning.

Richard/S

Ik maak me zorgen. Iets zegt me dat die Richmond eraan
zit te komen.
We moeten de slag voor zijn.

Buckingham

Hebt u gehoord wat ik zei?
Dat huisje op Ibiza.....
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Richard/S

Richmond, ik krijg toch iedere keer weer kippenvel van die
naam.
Een astroloog heeft me ooit eens voorspeld dat ik na het
zien van Richmond zou sterven.

Buckingham

Weet u nog wat u me hebt beloofd?

Richard/S

Onzin natuurlijk.
Hoe laat is het?

Buckingham

Bijna negen uur.

Richard/S

Ach, is het weer zo laat?

Buckingham

Wat bedoelt u?

Richard/S

Ik bedoel dat je de hele tijd als de klok van een of andere
gothische kathedraal in mijn oor beiert!

Buckingham

U kunt me toch gewoon antwoord geven!
Ik loop me hier voor de een na de andere Richard uit te
sloven en wat krijg ik? Stank voor dank.

Richard/S

Je ergert me. Mijn hoofd staat er niet naar. Ik heb vandaag
niet zo’n royale bui. Ajuparaplu.

Buckingham

Ik ga.
Nu ik mijn hoofd nog op mijn nek heb staan.

SCENE 23 – HET WORDT EEN BEETJE INGEWIKKELD
Alles is in rep en roer. Iedereen loopt heen en weer of is zich aan het verkleden.
Verteller

Scene 23. Het wordt een beetje ingewikkeld.
Misschien moeten we even kijken hoe het nu zit .
Wie leeft er nu nog? (alle vingers in de lucht)
En wie is er dood? (weer gaan alle vingers in de lucht)
Welke dooien willen weer meedoen? (nogmaals alle
vingers)
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Catesby

Je mag alleen meedoen als je vóór Richard bent.

Stanley

Wie zegt dat?

Richard/S

Richard.

Buckingham

Buckingham bouwt een eigen leger om tegen Richard te
vechten.

Richard/S

O, wat ben ik bang.

Stanley

Stanley vertrekt met de kleine Elisabeth naar Richmond.

Richard /S

Wie is toch die verdomde Richmond?
Laat je zien lafbek.
Zo kan ik het ook, wachten tot het allerallerlaatst.
De grote goeierd uithangen.
Iedereen die met mij is, die volgt mij. (tegen Moordenaar
1, Moordenaar 2, Catesby en Stanley)
Nu!
We moeten ons gaan voorbereiden op wat komen gaat.

SCENE 24 – BEZOEK VOOR DE DODE PRINS
Jonge Elisabeth

Hoi.

Dode Prins

Hoi.

Jonge Elisabeth

Balen hè, dat je in die kast doodging. Niemand zag het.

Dode Prins

Ik wil het er niet meer over hebben.

Jonge Elisabeth

Ik ben toch zo benieuwd wie die Richmond is.

Dode Prins

Geen idee. Ik niet in ieder geval.

Jonge Elisabeth

Je kunt het toch proberen.

Dode Prins

Waarom zou ik?
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Jonge Elisabeth

Nou, omdat Elisabeth onderweg is naar Richmond en als ze
elkaar zien dan is het misschien wel liefde op het eerste
gezicht.

Dode Prins

Getver.

Jonge Elisabeth

En misschien heeft Elisabeth wel een mooie roze jurk aan
en als Richmond haar ziet, zegt hij Wow! En dan geeft ze
hem een snoepje, uit het speciale tasje wat ze al heel lang
bewaard heeft, speciaal voor hem en dan kust hij haar en
zij hem en dan zegt hij zullen we trouwen en dan zegt zij
Ja!
Wat is jouw lievelingssnoep?

Dode Prins

Salmiakballen.
Gaat die Richmond mooi dood?

Jonge Elisabeth

Nee gekkie. Die gaat niet dood. Die wint altijd alles.
Dat is juist zo mooi.

Dode Prins

Dan doe ik het niet.

SCENE 25 – EEN LESJE IN VERVLOEKEN
Margareth

Jij giftig mank in modder wroetend zwijn!
Jij die al in de moederschoot gedoemd was!
Jij griezel uit je vaders lendenen,
Jij eerloos hondsvot, walgelijke dwerg........etc.
Nou jullie.

Bloeme, Hannah, Julie en Koningin Elisabeth en Jonge Elisabeth proberen
het ook, maar het lukt niet erg.
Margareth

Je hebt al maanden niet meer goed geslapen.
Je hebt al weken niet meer goed gegeten.
Denk aan al je kinderen die dood zijn,
Broertjes, zusjes, stel je ze nog mooier voor dan dat ze
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waren.
En denk daarna aan Richard.
Maak hem nog lelijker en bozer dan hij is.
Maak je verlies nog groter
Maak zijn schuld nog zwaarder.
Schreeuw al je woede uit.
Haal even heel diep adem.
Een twee drie.
De meisjes proberen het weer, maar het klinkt uitermate mat.
Hannah

Ik weet niet hoor, maar volgens mij komt het omdat het
zulke ouderwetse woorden zijn.

Bloeme

Ja, mogen we niet een beetje moderner vloeken?

Jonge Elisabeth

Een beetje meer van nu?

Margareth

Zoals?

Hannah

Nou,

De meisjes zeggen heel rustig de meest vreselijke dingen.
Margareth

Heel goed. En nu een beetje harder.
Een twee drie.

Nu gaat het heel goed.
Richard/S

Sla de trommels!
Als ze herrie willen, kunnen ze herrie krijgen.
Harder! Harder!

Op het toppunt een freeze. Doodse stilte.
Margareth opent haar armen. Richard komt naar haar toe. Zachtjes wiegen ze
heen en weer.
Richard/S

Ik kan niet meer stoppen.

Margareth

Weet ik.
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Richard/S

Iemand moet mij stoppen.

Margareth

Niemand kan jou stoppen.

Richard/S

Waarom ben ik zoals ik ben?

Margareth

Sommige vragen zijn zo groot, dat niemand het antwoord
weet. Misschien over duizend jaar.

Richard/S

Houdt u van mij?

Margareth

Natuurlijk houd ik van jou.
Je bent mijn zoon.

Richard/S

Dag moeder.

Margareth

Dag mijn jongen.

Richard/S

Sla de trommels!

De herrie begint weer.
Margareth

Mag God verhoeden dat jij als overwinnaar uit de oorlog
komt.
Neem dus mijn zwaarste vloek mee naar het slagveld.
Laat die zwaarder zijn dan heel je wapenrusting.
In gedachten vecht ik met je vijand mee.
Zoveel als jij van bloed houdt, zo bloedig zul jij sterven.
Wanstaltig leefde je, wanstaltig wordt je eind.

SCENE 26 – RICHARD WIL (WEER) TROUWEN
Richard/S

U deed niet mee.

Koningin Elisabeth Het lukt me niet. Vervloeken ligt me niet.
Maar ik sta achter haar.
Richard/S

Waar is Elisabeth?

Koningin Elisabeth Ergens waar ze veilig is.
Wat wil je? Moet ze dood?
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Richard/S

Nee zeg, daar is ze veel te kostbaar voor.

Koningin Elisabeth Ze is het kostbaarste wat ik nog heb op deze aarde.
Richard/S

Ze is van koninklijke bloede.

Koningin Elisabeth Ik zal haar onterven, als dat haar leven redt.
Richard/S

Dat zou niet slim zijn.
Wat bent u dan nog? Niets. U zult al uw aanzien in dit land
verliezen.
Maar dat is wat u wilt. Aanzien en fortuin.

Koningin Elisabeth Ach is dat zo? En wat heb jij mij dan te bieden?
Richard/S

Alles wat ik heb en wat ik ben,
dat wil ik geven aan een kind van u. De troon.

Koningin Elisabeth Wat wil je?
Richard/S

Zeg me hoe ik haar hart kan winnen.

Koningin Elisabeth Word iemand anders.
Met een hart.
Richard/S

U spot met mij.

Koningin Elisabeth Stuur haar een lijst met al je goede daden.
Hoe je haar vader en haar broertje hebt vermoord.
Dat zal haar overtuigen.
Richard/S

Wat gedaan is, is gedaan.
Ik probeer iets goed te maken!
Zeg dat ik, haar meester, haar in liefde dien.

Koningin Elisabeth Ze wil geen meester.
Ze wil een man.
Richard/S

Vertel haar dan heel simpel van mijn liefde.
Ik zweer....

Koningin Elisabeth Er is in deze wereld niets waar jij nog bij kan zweren.
Alles is door jou bevlekt, bedrogen of beledigd.
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Richard/S

Ik houd van haar. Wil je haar zeggen dat ik van haar houd?

Koningin Elisabeth Moet ik voor jou haar liefde winnen?
Richard/S

Denk aan je eigen toekomst.
Breng haar deze kus.

Richard kust de koningin Elisabeth.
Koningin Elisabeth Ik ga.
Je krijgt haar antwoord binnenkort.
De koningin Elisabeth gaat af.
Richard/S

Bitch.

SCENE 27 – HET DERDE VOLKSLIED
Verteller

Ik kom even het laatste nieuws brengen. Langs de kust
vaart op dit moment een vloot. Richmond is op zee.

Richard/S

Laat hem verzuipen dan is de zee op hem.
Wat doet hij daar?

Verteller

Hij komt de troon opeisen.

Richard/S

Staat die leeg? Is de koning dood? Staat zijn rijk te koop?

Verteller

Het leger van Richard trekt op naar de kust maar het is
bang, lafhartig en ongewapend.

Richard geeft opdracht aan Moordenaar 1 en Moordenaar 2 om de verteller
om te leggen.
Buckingham komt Richmond te hulp. Als Richard niet snel
een leger op de been brengt om hem te stoppen.....wat is
er?
Moordenaar 1

Zeg maar even Lijk 14.
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Verteller

Lijk 14.

De verteller wordt gedood en afgevoerd.
Richard/S

Stanley, ik heb enorm veel behoefte te weten wie er nog
vóór mij is en wie er tegen mij is.

Stanley

Dat lijkt me duidelijk. Iedereen die u hier ziet is vóór u.

Richard/S

Waarom gebeurt er dan niets meer?

Stanley

Iedereen is een beetje moe, denk ik.

Richard/S

Stanley, ik vertrouw je niet.
Je weet wat dat betekent.
Laat zien dat er nog iemand achter mij staat.

Stanley haalt Moordenaar 1, Catesby en Moordenaar 2 over om het volkslied te
zingen, maar het klinkt erg magertjes. Als het lied afgelopen is, klinkt er
gerommel in de verte.
Richard/S

Wat is dat voor gerommel?

Stanley

Dat is de slag die nadert.

Richard/S

Wat staan jullie hier nog?
Bereid je voor.

SCENE 28 – WIE WORDT RICHMOND?
Jonge Elisabeth

Hoi.

Dode Prins

Hoi.
Wat kijk jij blij.

Jonge Elisabeth

Mijn moeder heeft besloten dat ik met Richmond ga
trouwen.
Hoor je dat gerommel in de verte?
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Dat is zijn leger. Hij komt eraan.
Alleen niemand weet nog wie die Richmond is.
Spannend hè.
Dode Prins

Nou. Heel spannend.

Jonge Elisabeth

Ik hoop dat hij ongeveer even groot is als ik, blond beetje
krullend haar.
Blauwe ogen. (ze geeft een perfecte beschrijving van de
jongen die de dode Prins speelt)

Dode Prins

Ik doe het alleen als ik doodga.

Jonge Elisabeth

Richmond gaat niet dood.

Dode Prins

Jammer dan.

SCENE 29 – VLAK VOOR DE SLAG
Richard/S

Zet de televisie aan.

Moordenaar 2

(zet de televisie aan) In 1483 was er nog geen televisie.

Richard/S

Wat zegt ze?

Moordenaar 2

(heel hard) Dat er in 1483 nog geen televisie was.

Richard/S schiet Moordenaar 2 dood.
Richard/S

Als ik zeg dat er televisie is dan is er televisie.

Hij begint met de afstandsbediening te klooien.
Net 1

Welkom dames en heren bij “De dingen die gebeuren”.
Het dagelijkse nieuwsprogramma voor u, het klootjesvolk.
Vandaag brengen wij u de stand van zaken rond het
naderend slagveld. Want dat het een slagveld gaat worden
is inmiddels wel duidelijk. Maar nu eerst de reklame.
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(reklame)
Net 2

Net is bekend geworden dat het leger van Buckingham
door onverwachte regenval uit elkaar is gevallen.
Wij staan hier naast de grote man zelf, tot onze knieën in
de modder.
Buckingham, wat ging er mis?

Buckingham

Het weer zit niet mee. Veel natte bladeren op de weg, daar
hebben de paarden last van.

Net 2

En hoe schat u uw tegenstander in? Richard?

Buckingham

Hij kwispelt als hij bijt. Dat heb ik wel geleerd. Maar laat ik
één ding zeggen: Wij zullen winnen.
Wij zullen winnen.

Richard/S

Grijp hem. (tegen Moordenaar 1)
Nu.

Buckingham wordt live op de televisie neergeschoten.
(reklame)

SCENE 30 – DE DOOD VAN RICHARD
Richard/S

Hoe zit het met het paard?

Moordenaar 1

Welk paard?

Richard/S

Het paard dat je zou regelen.

Moordenaar 1

Zou ik een paard regelen?

Richard/S

Jij zou een paard regelen.
Een zwarte hengst.

Moordenaar 1

Daar weet ik niks van.

Richard/S

Doe nou niet alsof je gek bent!
Iedereen weet dat ik straks een paard nodig heb.
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Dat is nou echt het enige dat ik echt nodig heb!
Een paard. Een paard! Ik moet een paard!
Moordenaar 1

Ik ga het meteen regelen.

Richard/S

Laat maar ik doe het zelf wel.

Hij schiet Moordenaar 1 dood.
Catesby.
Catesby!
Catesby

Hier ben ik hoogheid.

Richard/S

Hoe laat is het?

Catesby

Tijd voor het avondeten.

Richard/S

Ik eet vanavond niet.
Zijn de troepen gereed?

Catesby

Ja hoogheid.

Richard/S

We vallen voor zonsopgang aan.
Ga.
Ga!

Margareth

Ben je bang Richard?
Waarvoor?
Voor je verleden?
Grijp je kans.
Zeg dat je spijt hebt.

Richard/S

Nooit.

Margareth

Wat heb je te verliezen?

Richard/S

Alles.

Margareth

Je bent helemaal alleen.
Wie houdt er nog van Richard, Richard?

Richard/S

Richard houdt van Richard!
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Margareth

Geef Richard dan een kans.

Richard/S

Dat kan niet!

Margareth

Je wilt het niet!
Van de levenden kan je misschien nog winnen,
maar van de doden win je niet.
Probeer ze te vergeten en ze komen tien keer sterker
terug.
Sterk als een leger, Richard.
Een onverschrokken, eeuwigdurend leger.

Alle doden verzamelen zich. Ze fluisteren allemaal onophoudelijk hun eigen
naam. De strijd begint. Een wild gevecht. Catesby kijkt toe en doet niets.
Richard slaat woest om zich heen.
Richard/S

Een paard, mijn koninkrijk voor een paard.

Hij zakt in elkaar.
It is a cold wind
that carries no forgiveness
It is a cold wind
That blows from the sea
Richard‐in ‐Iron I love you
You’re so hurt
And wounded so
Lay down to sleep
You’re so hurt
Suffer alone
Close your eyes
Richard‐in ‐iron
I dismiss you
(muziek uit Granuaile: Death of Richard‐An‐Iarainn. Tekst en muziek: Shaun
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Davey)

SCENE 31 – EIND GOED AL GOED
De bruiloft van Richmond (Dode Prins) en Elisabeth is in volle gang. Groot feest.
Er wordt gelachen en gezongen en gedanst. Er worden witte en rode rozen
uitgedeeld. Richmond en Elisabeth worden getrouwd en gekroond.
Elisabeth geeft Richmond plechtig een grote salmiakbal. Hij verslikt zich erin en
sterft heel dramatisch. Na een korte pijnlijke stilte staat hij weer op en iedereen
applaudiseert.

EINDE
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