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PERSONAGES: 

ROSA / ROSAURA, weduwe Dei Bisognosi, dochter van Dottore Lombardi 

HELEN / ELEONORA, haar zuster 

PATRICK / PANTALONE DEI BISOGNOSI, zwager van Rosaura. 

DIRK / DOTTORE LOMBARDI, vader van de twee dochters 

JOHN / MILORD RUNEBIF, Engelsman 

FRANCOIS / MONSIEUR LEBLEU, Fransman 

RALPH / DON ALVARO DI CASTIGLIA, Spanjaard 

TINO / DE GRAAF VAN BOSCO NERO, Italiaan 

MARJAN / MARIONETTE, kamenierster van Rosaura 

ALEX / ARLECCHINO, bediende uit het hotel 

BENNY / BIRIF, bediende van Milord 

MARIO / FOLETTO, lakei van de graaf 

Eventueel enkele FIGURANTEN 

 

 

Het stuk speelt zich af in parochiezaal Sint-Cecilia van een Vlaams dorp. 
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1e bedrijf - 1e tafereel 

 

- (Open scene, er staat een scene bovenop de scene of er is een voorscene, een 

bijna afgewerkt decor, eventueel zit er iemand te prutsen aan de belichting. of er 

staat nog iemand een decorstuk te schilderen. Benny komt binnen. Hij gaat naar 

een tafel, die op wat afstand voor de scéne staat. Het is de regietafel. Hij legt er 

zijn script op, hij loopt naar de scene en zet enkele dingen goed. Op dat moment 

komt Patrick binnen. Hij gaat naar Benny) 

 

PATRICK:  Ah, Benny, ben je er al. Ik dacht dat ik je auto op de parking zag staan, maar ik 

was niet zeker.  

BENNY: Je weet dat ik altijd op tijd ben. Als toneelmeester moet ik wel op tijd komen. Als 

ik er niet zou zijn, begonnen we nog later en dan is de repetitie nog later gedaan. 

En morgen moet ik er weer om 6 uur uit. 

PATRICK: Ik heb ze allemaal een e-mail gestuurd om hen te zeggen dat ze in het vervolg op 

tijd moeten komen. 

BENNY: Alsof dat zal helpen!? 

 (Alex komt binnen. Gaat naar hen toe.) 

PATRICK: Hier is Alex al. (tot Benny) Zie je dat het helpt. (tot Alex) Dag Alex.  

ALEX: Dag Patrick. Dag Benny. Is Dirk er nog niet? 

BENNY: Neen. Nog niet. 

ALEX: Ik heb gehoord dat Gerda niet meer kan meedoen? Wie zal dan de rol van de 

Weduwe spelen? Het is wel de belangrijkste vrouwenrol? 

BENNY: Ze hebben Rosa gevraagd, die heeft die rol al eens gespeeld. 

ALEX: Rosa? Van ‘Kunst en Taal’. Was er echt niemand anders. Moeten we werkelijk de 

mensen van de concurrentie er bij halen? Hoe reageert het bestuur daar eigenlijk 

op. 

PATRICK: We hebben geen keuze, Alex. ’t Is dat of de hele voorstelling kan volgende 

zondag niet doorgaan. 

ALEX: Ze zullen daar nogal lachen, bij ‘Kunst en Taal’. 
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PATRICK: Ze waren nogal begripvol. Zij stelden zelf voor om Rosa te vragen. 

 (Ralph komt binnen. Hij gaat tot bij de anderen) 

ALEX: Maar Rosa? Ze is juist bij Dirk weggelopen. Hoe kan hij zijn eigen vrouw 

regisseren, terwijl hij er nog ruzie mee heeft. We halen ons shit op de nek, 

mannen. Dit komt niet goed. 

PATRICK: We hebben het met hem besproken. Hij was er mee akkoord. 

ALEX: Dat zal wel. Wacht maar tot ze hier elkaar in de haren vliegen. 

BENNY: Dag Ralph.  

RALPH: Dag Benny. Dag Patrick, ik ben op tijd, hé. Alex.  

ALEX: Hoi, Ralphke. 

RALPH: Waar gaat het over? 

ALEX: Gerda kan na haar auto-ongeval niet meer meedoen en Rosa zal haar vervangen. 

RALPH: Rosa van Dirk? 

ALEX: Ja. 

RALPH: Olala. En ik moet daar mee vrijen. Dat staat me wel aan. 

PATRICK: Pas maar een beetje op, gij Don Juan. Dirk zal dat niet prettig vinden. 

RALPH: Ze zijn nu toch al drie maanden uit elkaar. Ik heb ze al in de Majestic gezien en ze 

stond daar te dansen… ’t was niet normaal. 

ALEX: Dat is ook de reden waarom ze uit elkaar zijn gegaan. Ze vliegt op iedere man die 

maar in de buurt komt. 

PATRICK: (lachend) Dan is de rol op haar lijf geschreven. 

RALPH: Dan zou ik die rol wel eens willen van naderbij bekijken, want ze heeft best een 

mooi lijf. 

 (Tino en Helen komen binnen) 

BENNY: Zou jij je niet gaan omkleden. 

PATRICK: O ja, dat was ik bijna vergeten. De kleding komt morgen pas. Marie-José is 

vergeten om ze te gaan halen. 

TINO: Bon giorno. Amici. Wat heb ik gehoord? Zal Rosa de weduwe spelen?  

HELEN: Hoi, dag. (ze geeft iedereen een kus) 

 (Mario en Marjan ook op. Ze zijn een koppeltje. Zeggen ook goedendag aan de 

anderen) 
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BENNY: (tot Tino) Ja, Gerda kon het niet meer doen. 

TINO:  Die is wel goed, hoor. Ik heb haar ‘Who’s afraid of Virginia Wolf” zien spelen. 

ALEX: Ik zeg dat we er shit mee op de hals halen. Je zal zien dat ik gelijk heb. 

MARJAN: Wat doen we vandaag, Benny.  

BENNY: Het hele stuk, natuurlijk. 

MARIO: Het staat toch op het repetitieschema, Marjan. Dag Patrick. 

PATRICK: Dag, Mario. 

TINO: (tegen Ralph) Een pintje, Ralph. 

RALPH: Gracias. (Tino haalt pintjes uit de bierbak). 

 (François en John komen samen binnen, pratend). 

FRANCOIS: Ho, ik kom juist op tijd. Twee pintjes voor deze kerels, hier. 

JOHN: Is er niks anders, iets warmer. Dag allemaal. (gaat handjes schudden en kusjes 

geven) 

FRANCOIS: (zingt) Wat zullen we drinken zeven dagen lang. Wat zullen we drinken, wat een 

dorst. 

RALPH : Hello John, hoe is’t op de bank, kerel. 

JOHN: Goed.  

RALPH: En in jouw winkeltje, Francois. 

FRANCOIS: Boetiek! De zaken gaan niet slecht, maar een zelfstandige mag niet snel tevreden 

zijn. (tot John) We moeten nog eens afspreken, want ik zou misschien een lening 

willen voor wat verbouwingswerken. 

JOHN: Dat zal heel moeilijk worden. Ze geven niet gemakkelijk een lening, zonder 

waarborgen. Ze doen daar heel moeilijk over. 

(Dirk komt binnen. Hij gaat naar de regietafel en zet er zich aan en haalt zijn 

script uit zijn boekentas. Hij gaat met zijn rug naar het publiek, aan de tafel 

zitten) 

FRANCOIS: Is dat uw BMW op de parking? 

RALPH: Ja, knappe bak, nietwaar. 

FRANCOIS: Ik wil ook wel eens de zoon van de senator zijn. Dat betaalt goed, zo te zien. 

RALPH: Mijn vader heeft die niet gekocht, anders had ik een Porche genomen. 

BENNY: Pas nu maar op, nu Dirk er is, wat je over Rosa zegt! (gaat tot bij Dirk, gaan wat 
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bepraten. Francois, Ralph, John en Mario praten zachtjes tegen elkaar. Op een 

afstand staan de anderen tegen elkaar te praten in stilte of anders installeren ze 

zich op de stoelen die aan de zijkant staan opgesteld en repeteren er hun tekst of 

houden zich bezig met iets, zoals een breiwerk of kruiswoordpuzzel) 

FRANCOIS: Rosa is een lief vrouwtje, zo’n wulps katje. Daar wil ik best wel eens mijn 

postzegels aan laten zien. (Lachen) Wat zeg jij ervan, John? Stijgt jouw aandeel 

ook als je ze ziet?  

JOHN: Ze is een dame van kop tot teen. 

RALPH : Daar kunt ge nog eens mee buiten komen, zie! 

FRANCOIS: Zij heeft smaak, dat kind. Ze kleedt zich altijd met de juiste dingen. 

TINO: Rosa is inderdaad een buitengewone vrouw. Dirk is gek dat hij ze heeft laten 

gaan. Ik zou het nooit gedaan hebben, dat is zeker. 

FRANCOIS: Ik ben blij dat ze hier komt meedoen! 

TINO/RALPH/JOHN: Ik ook! Absoluut! Ik ben er zo blij om. (enz.) 

TINO: (steekt pintje in de lucht) Op alle mooie vrouwen. Gezondheid! 

RALPH:  Schol. 

FRANCOIS: Santé! 

JOHN: Cin! 

ALEX: Pist niet in uw pampers, hé jongens. 

 (er wordt gelachen) 

JOHN: Moeten jullie lachen om die flauwe kul. 

DIRK: (komt recht en gaat iets centraler staan) Ja, mag ik eens even de aandacht. Voor 

zij die het nog niet moesten weten. Gerda zal uiteindelijk niet meer mee kunnen 

spelen en we hebben toch besloten om de voorstelling door te laten gaan, want de 

datum kan niet meer worden verschoven. De kosten om het af te lassen zijn veel 

te groot. We hebben Rosa gevonden, die deze rol al heeft gespeeld en die dus in 

korte tijd de plaats kan innemen van Gerda. Ze hebben me juist ook gezegd dat de 

kostuums nog altijd niet hier zijn, dus om het toch zo echt mogelijk te maken, 

probeer iets te vinden waarmee je zo een beetje dezelfde dingen aan hebt, zodat 

het een beetje echt overkomt. 

HELEN: Gaat dat voor u niet raar zijn, Dirk, dat Rosa hier meedoet? 
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DIRK: Onze relatie heeft hier niks mee te maken. En ik heb er met haar nog eens over 

gesproken. We zijn allebei volwassenen en we zijn nu toch ook al een paar 

maanden later, dus dat moet best lukken. Laat ons nu maar beginnen. We 

beginnen met het 1e bedrijf, eerste tafereel.  

MARJAN: Waar is Rosa? Ze is hier nog niet. 

ALEX: Misschien doet ze het wel niet. 

DIRK: Ze komt wat later. Ze zal hier wel dadelijk zijn. (hij gaat terug naar zijn tafel) 

MARIO: En die mag dat? Zeg, Patrick, ben je vergeten om naar haar een mailtje te sturen. 

(gelach) 

JOHN: (tot de andere, wat terzijde) Hoe kan hij zo’n vrouw laten vallen. Stond ik maar in 

zijn schoenen. 

RALPH: Stond ik maar in haar slaapkamer. (ze lachen) 

TINO: Een goede raad, vergeet het maar! 

FRANCOIS: Ja, waarom? 

TINO: Omdat Rosa de liefde heeft afgezworen. Ze heeft er geen behoefte meer aan en 

een man heeft ze zeker niet meer nodig. 

FRANCOIS: Ik zal haar wel genezen. Ik zal zorgen dat ze terug leert smachten… naar mij! 

RALPH:  Zij zou de eerste vrouw zijn die mij weerstand kan bieden. Alle vrouwen willen 

toch hetzelfde: een man met centen en een mooie auto. 

TINO: Vergeet het maar! Als je gezien hebt wat ik gezien heb. Geloof me, mannen, ik 

ken haar. Het wild is los. 

FRANCOIS: Wat dan nog. Ik eet graag wild. Heb je al op haar figuur gelet? Formidable, hé? 

JOHN: Inderdaad! 

TINO: Verdomme, laat haar toch met rust. 

FRANCOIS: Verleden zaterdag, in de Majestic, keek ze me zo indringend aan. Ze viel voor 

mij, zonder twijfel. Ze fluisterde zachtjes iets in mijn oor. 

TINO: Wat zei ze? 

FRANCOIS: Dat kon ik niet verstaan. Teveel lawaai. Ah, en zoals ze danst! Zij stak haar hand 

naar me uit en ik voelde de zachte druk van haar vingers. Ik heb mij moeten 

beheersen, want had zij iets harder gedrukt... 

TINO: Wat dan? 
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FRANCOIS: Dan was ik ontploft. 

TINO: Laat haar met rust. 

FRANCOIS: Patrick kan mij hier misschien wel bij helpen!  

JOHN: Onze voorzitter? 

FRANCOIS: Die weet toch haar telefoonnummer. 

RALPH: Dirk is mijn vriend. Misschien kan die voor mij een goed woordje doen. 

TINO: Ik kan wel voor me zelf spreken. 

JOHN: (gaat aan de andere kant) Hé, Alex!  

ALEX:  (Komt erbij) Wat is er? 

JOHN: Kom eens hier. 

ALEX: Ga je me een gouden tip voor de beurs geven. (hij lacht) 

JOHN:  Jij kent Rosa een beetje? 

ALEX: Rosa van Dirk? Natuurlijk, die woont nu naast ons, bij haar zuster. 

JOHN: Ze is me gisteren komen opzoeken voor een lening. Ik zal die wel in orde brengen. 

Kun jij zo niet eens laten vallen dat ik dat speciaal voor haar heb gedaan. 

ALEX: Dat wil ik wel doen, John, maar je begrijpt, met Dirk hier in de buurt… 

JOHN: Hier zie. (geeft geld) Voor de moeite. 

ALEX: Ik doe mijn best. Ik zal Rosa zeggen dat jij... 

JOHN: Hou je stil, iedereen moet dat niet weten. 

ALEX: Ik doe wat ik kan, ik doe wat ik kan. (af) 

JOHN: Bedankt. (af)  

TINO: Ga je morgen mee squashen.  

FRANCOIS: ’t Zou kunnen dat je mij morgen niet ziet. 

TINO: Heb je een afspraak? 

FRANCOIS: Ik denk dat ik eens langs Rosa zal gaan. 

TINO: Laat haar toch met rust! Ze is nog maar pas van haar man weg (terwijl hij afgaat) 

Mamma mia! 

FRANCOIS: Waar windt die zich over op? Hij is nog verliefder dan wij allemaal. Wie weet 

heeft hij al meer bereikt dan wij weten.  

RALPH: Och. Hij barst van jaloezie, dat is alles! 

(Rosa komt binnen. Iedereen kijkt even op. Rosa loopt naar Dirk, die haar nog 
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niet gezien heeft. Als zij bij hem komt, geven ze elkaar een kus en gaat Dirk weer 

centraal staan, Rosa loopt ondertussen naar Patrick en Benny om goedendag te 

zeggen)  

DIRK:   Ja, nu Rosa hier is, kunnen we beginnen. Kom mannekes, doe een beetje voort. 

We zijn al een kwartier te laat. 

  (terwijl de spelers zich opstellen, zegt Rosa nog verder goedendag, daarna gaat 

ze eveneens, als de andere spelers, op de plaatsen aan de zijkant zitten. Het licht 

op de scene gaat aan en men speelt Goldoni) 

GRAAF: Amici, dit was een godenmaal, alle eer aan onze kok! 

LEBLEU: D'accord, d'accord. Het kon er door. Ik heb gegeten met appetit, maar toch... Jullie 

Italianen missen het je dat van de Franse smaak. 

GRAAF: Scusi, monsieur Lebleu, maar de meeste koks hier in Venetie zijn Frans! 

LEBLEU: Ik weet, ik weet! Maar als die verdwalen in Italie, dan onderweg, en route, zij 

raken kwijt de kunst en de kleine kneepjes zij raken zoek. Ah, messieurs, 

messieurs, Paris! La cuisine française, dat is geen eten, dat is fijnproeven! 

MILORD: Jullie French, jullie zijn allemaal dezelfde. Paris here, Paris there. Paris overall... 

I'm British, maar opsnijden over London, never! 

DON ALVARO: Ik moet lachen, senores, als ik oe zo hoor palaberen over Londres of Paris. Die 

koningin der aarde, el centro del mundo, dat is Madrid! 

GRAAF: Weet u wat wij Italianen zeggen, signori? Met je hart vol geluk en je zakken vol 

geld voel je je op de hele wereld thuis!  

LEBLEU : Bravo, monsieur le Comte, bravo! Dat is taal naar mijn hart. Leve de geluk, leve 

de plaisir. Et vivent les femmes. Wat ons nog mankeert na zo 'n diner, dat is een 

lief troetelvrouwtje, zo'n hupsedingetje, om te maken de hof. A propos, wat vond 

u van die mooie weduwe op de bal? Was zij niet adorable? 

MILORD: A lady van top tot teen. 

DON ALVARO: Majestueus, heel majestueus! 

LEBLEU: Zij heeft de allure van een echte Parisienne.  

GRAAF: Signora Rosaura is inderdaad een buitengewone vrouw. Door iedereen geacht en 

gerespecteerd. (terzijde) En door mij vurig bemind. 

LEBLEU: Wij drinken op madame Rosaura! Vive madame! 
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ALLEN:  Vive Rosaura!  

LEBLEU: Rosaura, Rosaura, la reine du bal ! Santé! 

DON ALVARO : Salud! 

MILORD: Cheerio! 

GRAAF: Cin cin! 

(Arlecchino komt erbij en luistert. Na het lied pakt ook hij een glas, zingt en: 

couplet, drinkt het glas leeg en verdwijnt.) 

LEBLEU: Deze weduwe, zij1igt mij zeer na aan de hart. 

DON ALVARO: Mij ze doet smachten van passion.  

GRAAF: Een goede raad, signori, vergeet haar! 

LEBLEU: Et pourquoi? 

GRAAF: Omdat signora Rosaura de liefde een eeuwige haat heeft toegezworen. Tederheid 

is haar vreemd en voor mannen heeft ze alleen maar minachting. (terzijde) 

Behalve voor mij. 

LEBLEU: Al was zij ontembaarder dan een wilde paard... Ik ben een Fransman pur sang en 

ik zweer u, als ik maak haar een paar van die fraaie compliments, die doen draaien 

de hoofdjes die slaan op hol, dan zal ik haar temmen en zij zal leren wat smachten 

is… naar mij! 

DON ALVARO: Zij zou zijn die eerste vrouw die weerstand bood aan Don Alvaro di Castiglia. 

Mijn geslacht is van ontembare kracht, elke vrouw valt voor ons… Asi! 

GRAAF: Vergeet het maar signori! Ik durf te wedden dat noch de onweerstaanbare charme 

van Frankrijk, noch de ongenaakbare trots van Spanje bij deze dame ook maar iets 

zullen uitrichten. Geloof me signori, ik ken haar. 

LEBLEU: Haar schoonbroer, monsieur Pantalon, is een vriend van mij. Het zal hem zijn een 

eer mij nader aan haar te presenteer. 

DON ALVARO: Haar vader, Dottore Lombardi, heeft verplichtingen aan mij! Eén wenk en ik 

word verwacht!  

GRAAF: (terzijde) Niet als ik er iets aan kan doen. 

MILORD: Hello there, Arlecchino!  

ARLECCHINO: Illustrissimo? 

MILORD: Come here! 
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ARLECCHINO: Ik ben al 'here', signore. 

MILORD:  Ken jij madam Rosaura, schoonzuster van sir Pantalone dei Bisognosi? 

ARLECCHINO: De weduwe? Si signore, yes, yes, die ken ik. 

MILORD: Here, breng deze ring naar madam Rosaura en zeg haar, dit is de ring van Lord 

Runebif. De ring die zij bewonderde gisteravond op de ball. En zeg haar dat ik 

straks met haar de chocolata zal gebruiken.  

ARLECCHINO: Thank you, Milord. Alleen er is een risico, een heel groot risico... Het is 

namelijk zo dat..  

MILORD: Here you are. (geeft geld) 

ARLECCHINO: Subito, signore, ik wou alleen zeggen dat signor Pantalone... 

MILORD: Hurry, of je krijgt een pak slaag. 

ARLECCHINO: Ik doe wat ik kan, ik doe wat ik kan. (af) 

MILORD: Birif. 

BIRIF: Yes, Milord. 

MILORD: Wij zijn “gone”.  

BIRIF: Yes, Milord. 

MILORD: Friends, ik neem een luttel rust. (af)  

LEBLEU : Bonne nuit, Milord! Het is al laat. Laat ons ook maar een tuukje gaan doen. 

GRAAF: We zien elkaar morgen wel terug. Hier, of anders op het terras van het café. 

LEBLEU: Er is een chance dat u mij morgenochtend niet ziet. 

GRAAF: Heeft u een afspraak? 

LEBLEU: Ik heb goede hoop dat ik madame Rosaura de hand mag kussen. 

GRAAF: Dat is onmogelijk. Signora Rosaura ontvangt nooit iemand. Buona notte! (terwijl 

hij afgaat) Mamma mia! 

LEBLEU: Ziet u hoe de Comte windt zich op? Hij is nog verliefder dan wij allemaal 

ensemble. Wie weet heeft hij al bereikt de gunst waar wij zijn op uit.  

DON ALVARO: Als dat is waar, hij zal barsten van chaloesia! 

LEBLEU: Daar is het voor, een Italiaan! (af)  

DON ALVARO: Chaloers! Chaloers hij mag zijn zoveel hij wil. Binnen een jaar zal Dona 

Rosaura die mijne zijn. 
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1e bedrijf - 2e tafereel 

 

DIRK: Goed zo, laat ons ineens verder doen. Rosa, Marjan, tweede tafereel, zet jullie 

klaar. (de vrouwen de scene op, de mannen terug naar de bierbak. Dirk gaat nog 

iets bespreken met de mannen uit het vorige tafereel.) 

ROSA: Ik ben daarnet nog naar de fitness geweest. Ik heb me moeten haasten om hier op 

tijd te geraken. Zie ik er niet vreselijk uit? 

MARJAN: Maar neen, een beetje bleek. Dat is alles. Schmink je een beetje op. 

ROSA: Neen, dank je. Schilderen doe je op doek. Al die modegrillen, daar doe ik niet aan 

mee.  

MARJAN: Om mooi te zijn moet je soms wat afzien. Die décolletés en blote buiken, 

waardoor wij in de winter rillen van de kou. Of al die dieëten! Al wat lekker is 

mag je niet meer aanraken. Wij zijn wel gek!  

ROSA: Ik ben voor de natuurlijke schoonheid. Ik beslis zelf wel wat ik mooi vind of niet. 

MARJAN: We doen het toch alleen maar voor de mannen, anders zien die ons niet meer 

staan.  

ROSA: Precies. Nu ik weer vrij ben, ben ik van plan er alles aan te doen om er jong en 

aantrekkelijk uit te zien. 

MARJAN: Ga je de verloren tijd inhalen! 

ROSA: Ik zal geen tijd verliezen. Ik woon nu nog bij mijn zuster, maar ik voel me er niet 

op mijn gemak. Ik ben er niet in mijn eigen huis.  

MARJAN: Aan kandidaten geen gebrek, ben ik zeker. Zeg eens eerlijk, heb je al iemand 

anders? 

ROSA: Nu al? Ik ben pas een paar maanden gescheiden. 

MARJAN: Wat zou dat, meestal nemen vrouwen direct eentje in de arm om er hun traantjes 

bij te drogen. 

ROSA: Laat me niet lachen...! Nee, nee. Al vind ik Tino wel aardig. 

MARJAN: Hij is niet mis, maar hij is zo jaloers als de hel. 

ROSA: Dat is wel het beste bewijs dat hij van je houdt.  
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MARJAN: Ze zouden zich beter wat met Helen bezig houden. 

ROSA: Waarom? 

MARJAN: Zielig. Zij zoekt ook een man! Maar ze is wat verlegen. 

ROSA: Dan moeten we haar helpen.  

MARJAN: Dat moeten we zeker. Want anders wordt zij een oude vrijster. 

ROSA: Patrick schijnt een oogje op haar te hebben. 

MARJAN: Hij zit er warmpjes in, maar ik heb de indruk dat zij een jonge, knappe man wil. 

DIRK:  (komt terug bij de groep) Kom aan, meisjes, we beginnen bij : “Wie is dat daar?” 

Ja.  

(De kamer van Rosaura. Marionette helpt Rosaura met aankleden) 

ROSAURA: Wie is dat daar? 

MARIONETTE: Een bediende uit de hotelletje 'De Wapen van Frankrijk'. Ik ken hem omdat ik 

heb gewerkt daar. Een leuke kerel. 

ROSAURA: Maar hij heeft het recht niet om zomaar binnen te komen. Vraag wat hij wil. 

ARLECCHINO: (op) Wilt u zo vriendelijk zijn mij toe te staan binnen te komen? U staat het mij 

toe? Erg vriendelijk. Ik ben zeer geëerd door uw doorluchtige vriendelijkheid 

ROSAURA: Wat een complimenten!  

MARIONETTE: Charmant!  

ARLECCHINO: Ik kom hier in de rol van ambassadeur met een grote boodschap.  

ROSAURA: Spreek gerust. Ik luister.  

ARLECCHINO: Madam. u heeft de hoge verering en de diepe groeten van Lord Runebif. 

ROSAURA: Dat is de Engelse Lord die ik gisteravond op het bal heb ontmoet. 

MARIONETTE: Ik ken hem. Een rijke cavalier.  

ARLECCHINO: En met zijn hoge verering en zijn diepe genegenheid laat hij u weten dat hij 

hedenmorgen met u de chocolata komt gebruiken. En om u te laten zien dat het 

menens is, stuurt hij deze ring.  

ROSAURA: Toe maar! Als de Lord bij mij chocola wil komen drinken mag hij dat, maar deze 

ring is een belediging. Het is duidelijk dat hij mij niet kent. Zeg hem dat hij kan 

komen, dan zal hij me leren kennen.  

ARLECCHINO: Wat? U weigert een ring? Van wie heeft u die slechte gewoonte geleerd? 

Vrouwen die, vandaag de dag, een geschenk weigeren zijn op de hand van één 
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vinger te tellen. 

ROSAURA: Hou je mond. Geen woord meer. Breng de ring terug waar hij vandaan komt en 

zeg dat Signora Rosaura niets van zijn ringen wil weten!  

ARLECCHINO: Ik ben versteend, ik sta paf, ik sta perplex, ik geloof dat ik droom. Een vrouw 

die een ring weigert, dat is tegennatuurlijk.  

MARIONETTE: Jeune homme, laat eens zien die ring. 

ARLECCHINO: Alsjeblieft. Ziet u wel, zèlfs Marionette heeft nog nooit zoiets moois gezien. In 

Frankrijk komt dat soort cadeaus niet voor! 

MARIONETTE: Merveilleux! Een fortune, en dat laat u zomaar schieten? 

ROSAURA: Vind jij, Marionette, dat een vrouw met enig gevoel voor eigenwaarde zo'n 

geschenk zomaar moet aanvaarden? Zo, zonder enige stijl? 

MARIONETTE: Ah, Signora... U hebt gelijk. Breng terug naar Milord en zeg hij kan komen 

pour le chocolat. 

ARLECCHINO: Ik ga al. Ik zal 't zeggen. En ik zal heel Venetië vertellen dat een vrouw een ring 

heeft geweigerd. En heel Venetië zal denken dat ik een sprookje vertel. (af) 

ROSAURA:  Buitenlanders hebben vaak merkwaardige ideeën over ons, Italiaanse vrouwen. Ze 

denken dat het voldoende is om ons met hun juwelen te overladen om ons 

regelrecht tot hun slavin te maken. Nee, nee, wie mij geschenken wil geven zal 

mij eerst op de knieën moeten smeken ze te aanvaarden. En zelfs dan moeten ze 

inzien dat het aanvaarden de enige gunst is waar ze op mogen rekenen. 

DIRK:  Bravo. We slaan een stukje over, we gaan verder als de Lord zelf komt. John. 

(John gaat naar de scene. Marjan gaat schotel met kopjes klaarzetten. Dirk gaat 

even iets regelen met de belichting) 

JOHN:  Alex zegt mij dat je mijn hulp bij de lening niet accepteert? Gisteravond zei je mij 

dat je ze nodig had. 

ROSA: Het is niet omdat ik ze nodig heb dat ik een voorkeursbehandeling wil hebben. 

JOHN:  Zoiets slaat niemand af.  

ROSA:  John, als er tussen uw klanten een verschil wordt gemaakt, mag ik er niet aan 

denken hoe ik bij jullie behandeld kan worden. 

JOHN:  Sorry, Rosa, maar ik wil er niet over discuteren. 

ROSA: Ik accepteer dit niet om niet gedwongen te worden om iets terug te moeten doen. 



 
Wie speelt de weduwe? - Gie Beullens 

 

 15 

JOHN:  Rosa, ik vraag je niets. Ik wil je een plezier doen, dat is alles. Ik wil er niet over 

discussiëren. (Dirk komt terug. Zij gaan zitten.) 

DIRK:   Ja, klaar. Doe maar. 

ROSAURA:  Heeft u nog goed geslapen vannacht? 

MILORD:  No. 

ROSAURA:  Vond u het feestje leuk gisteren? 

MILORD:  Yes. 

ROSAURA:  Er waren ook zulke mooie vrouwen. 

MILORD:  Yes, beautifull. 

ROSAURA:  En wie vond u de mooiste? 

MILORD:  You, madam. 

ROSAURA:  U maakt een grapje.  

MILORD:  No, ik meen dit. 

ROSAURA:  U maakt me verlegen, zoveel eer verdien ik niet. 

MILORD:  Jij verdient nog veel meer, maar jij accepteert niets! 

ROSAURA:  Ik accepteer niets om niet gedwongen te worden iets terug te doen. 

MILORD:  Madam, ik vraag je niets. Als je mijn ring aanvaardt, doe je mij een pleasure! Als 

je hem mooi vindt ben ik happy. 

ROSAURA:  Ja, als u het zo ziet kan ik niet zo onvriendelijk zijn om niet op uw geste in te 

gaan. (Hij geeft haar de ring.) 

MILORD:  Take it. 

ROSAURA:  Ik zou u graag willen bedanken, maar ik ben bang u te kwetsen. 

MILORD:  Precies; niet nodig! (Marionette met chocolade) 

ROSAURA:  Daar is de chocola. 

MILORD:  Madam. (Pakt een kopje en geeft het Rosaura. Ze drinken. Milord zet het kopje 

terug op het blad en legt een geldstuk op het schoteltje)  

MARIONETTE: Merci, mijnheer. Twee dukaten!? 

ROSAURA: Marionette. (Ze geeft haar het kopje en Marionette ziet de ring.) 

MARIONETTE: (zacht tegen Rosaura) Wat een prachtige ring. 

ROSAURA: (zachtjes) Hou je mond. 

MARIONETTE: Ik zeg niks. (Ze brengt de kopjes weg.) 
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MILORD: Je bent weduwe. 

ROSAURA: Ja, en als ik een geschikte partij vind, wil ik nog wel eens... 

MILORD: Aan trouwen denk ik niet! Never! 

ROSAURA: Waarom niet? 

MILORD: Zie ik een mooie vrouw, dan heb ik haar lief. 

ROSAURA: Oh, zo'n liefde van voorbijgaande aard. 

MILORD: What? Moet je dan eeuwig liefhebben? 

ROSAURA: Standvastigheid is de grootste deugd van een aanbidder. 

MILORD: Standvastig zolang hij is verliefd, en verliefd zolang hij is bij zijn lover. 

ROSAURA: Dat begrijp ik niet. 

MILORD: Well, I love you en blijf je trouw zolang ik verliefd ben en ik zal zolang verliefd 

zijn als ik bij je ben. 

ROSAURA: Dus als u eenmaal weg bent uit Venetië, dan denkt u niet meer aan mij? 

MILORD: What is de nut als ik je liefheb in London of in Paris? Je hebt er niets aan en ik zal 

zijn miserable. 

ROSAURA: En wat verwacht u dan nu, nu u bij me bent? 

MILORD: Niets meer dan te zijn bij elkaar. 

ROSAURA: U bent een echte gentleman, Milord. 

MILORD: Wat kan een lady nog meer wensen? 

ROSAURA: U bent aanbiddelijk. 

MILORD: Ik ben geheel de Uwe. 

ROSAURA: Zolang u in Venetië bent. 

MILORD: Indeed. 

MARIONETTE: (op) Madame, monsieur le Comte wil u graag bezoeken. 

ROSAURA: De Graaf van Bosco Nero?  

MARIONETTE: Hijzelf. 

ROSAURA: Breng een stoel en laat hem binnen. 

MARIONETTE: (terwijl ze de stoel neerzet) Van die jaloerse vent hoef ik geen tip te 

verwachten. 

MILORD: Madam, de Graaf is hij jouw lover?  

ROSAURA: Hij zou niets liever willen. 
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GRAAF: (komt op) Signora Rosaura, mijn complimenten. 

ROSAURA: Goedenmorgen Graaf, gaat u zitten. 

GRAAF: Wat een aangename verrassing... Ik was echt toe aan een goed gesprek. 

MILORD: My dear friend, je komt als geroepen. Ik verveel deze lady dood. 

DIRK: Stop. Goed zo. Ik moet even naar het toilet We gaan daarna verder.(af) 

TINO: Spijtig dat we hier geen moment alleen kunnen zijn. 

ROSA: John helpt me met mijn bankzaken. 

TINO: Ach ja, met het geld van anderen kan je veel doen.  

ROSA: Tino, je bent beledigend.  

JOHN: (zingt) He's just a jealous guy.  

TINO: 't Valt niet te ontkennen dat John niet altijd de fijngevoeligheid bezit, die van een 

echte gentleman verwacht mag worden. 

JOHN: Hoe grappig. (Helen op) 

HELEN: Mag ik erbij komen zitten? 

ROSA: Natuurlijk. Naast John is nog een plaatsje vrij. 

HELEN: Stoort het je niet? 

JOHN: Helemaal niet. 

HELEN: Hoe is het op de bank? 

JOHN: Gaat wel. 

HELEN: En je speelt Rugby ook? 

JOHN: Klopt. 

HELEN: Is dat wel te combineren, want dat gaat er toch wel eens ruw aan toe? 

JOHN: Ja! 

HELEN: Waarom doet u zo kortaf? Heb je iets tegen me? 

JOHN: Sorry. Maar ik had gehoopt op wat privacy. 

HELEN: Oh, maar ik wil jullie niet storen. 

JOHN: Ze gaan opnieuw beginnen. (Hij gaat van de scene.) 

ROSA: Blijf nog even, John? 

JOHN: Wij zien elkaar straks nog. Dan praten we er verder over. 

ROSA: Blijf toch... 

JOHN: Nee, sorry Rosa. Troost liever die arme Tino. Ik zie dat hij sterft van verlangen 
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om jou voor zich alleen te hebben. Ik geniet ervan je omgeven te zien door andere 

aanbidders. Het geeft extra glans aan mijn keuze. (af) 

HELEN: Wat een gezellige conversatie. 

ROSA: Het spijt me. Hij is normaal niet zo moeilijk, hij heeft een goed hart. 

HELEN: Ik laat me in ieder geval niet nog een keer zo behandelen. 

TINO: Ik kan hem begrijpen, u maakt geen keuze. 

ROSA: Waarover heeft u te klagen? 

TINO: U speelt met mijn gevoelens.  

ROSA: Dat is helemaal mooi! Ben ik soms jouw eigendom? Heb je mij soms gekocht? 

Ben ik je vrouw? Denk je mij te kunnen commanderen? Met welk recht? Vertel 

me dat eens? Ik vind je heel sympatiek, misschien wel sympatieker dan je denkt, 

maar mijn vrijheid zal ik nooit prijsgeven. Eerbare mensen zeggen wat zij denken 

en een eerbare vrouw behandelt iedereen gelijk. Dat heb ik altijd geprobeerd. En 

als ik ooit iemand heb voorgetrokken, dan was jij het wel. Maar maak daar geen 

misbruik van, anders behandel ik je precies als alle anderen. Sterker nog: ik zou je 

misschien helemaal niet meer willen zien. (af) 

HELEN: Zo, mijn beste Tino, nu ben je nog verder van huis. Maar het is je eigen schuld. Je 

moest eens weten hoe wanhopig wij vrouwen worden van die eeuwige jaloezie 

van jullie! Wat mij betreft, als ik ooit een bezitterige echtgenoot zou hebben, dan 

zou ik hem wanhopig laten sterven van jaloezie! (af) 

TINO: Hoe zou ik niet jaloers kunnen zijn! Ik hou van die vrouw en ze zit te flikflooien 

met een ander! Iedereen op gelijke voet behandelen, sociaal doen, prachtig 

allemaal! Maar sociaal gedrag verandert snel in genegenheid en vandaar tot de 

liefde is maar een kleine stap. Ik kan het weten, want ik heb het zelf voor gehad, 

toen ik haar voor het eerst zag. (af) 
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1e bedrijf - 3e tafereel 

 

DIRK:  (komt terug met Patrick) Ja, ik kan het me wel indenken. Sinds het overlijden van 

je vrouw, voel je je alleen. 

PATRICK:  Tja, zoals ik al zei, Dirk, mijn goede vriend, zo staan de zaken! Ik heb besloten 

om het terug te proberen. 

DIRK: Geen slecht idee, op voorwaarde dat je iemand vindt die dat ook wil. 

PATRICK: Ik weet 't, ik word een dagje ouder. Maar omdat ik me in mijn jeugd nogal heb 

ingehouden, hoop ik op mijn oude dag nog iets te kunnen presteren. 

DIRK: En wie is de uitverkorene, Patrick? 

PATRICK: Helen. Ik weet, ze is veel jonger, maar ze valt niet op jonge mannen, dus 

misschien maak ik wel een kans. Wat denk jij ervan. Zou ik het doen? Of denk je 

dat ze me zal afwijzen? 

DIRK: Afwijzen? Ik denk het niet. Integendeel. Ik zou het er maar op wagen. Als je het 

niet vraagt zal je het nooit weten. En als Helen akkoord gaat, dan heb je wat je 

wil. 

PATRICK: Om je de waarheid te zeggen… Ik geef haar al een tijdje van die kleine cadeautjes 

en daarom hoop ik dat ze geen nee zal zeggen. Ik geloof zelfs dat ze wel een oogje 

op me heeft. 

DIRK: Als je wil, dan praat ik eens met Helen. Vraag het intussen ook aan Rosa. Die zal 

graag helpen. Vrouwen ondereen, begrijp je. Dan lukt het vast wel. Ik word 

verwacht, denk ik. 

PATRICK: Een pak van mijn hart. Zonder haar kan ik niet meer leven! 

DIRK: (tegen de cast) Kom we beginnen aan het derde tafereel. (hij gaat weer op zijn 

plaats zitten) 

LEBLEU : (komt op) Ah, monsieur Pantalon, quel plaisir de vous voir. 

PANTALONE: Het plezier, monsieur Lebleu, is geheel aan mijn kant. 

LEBLEU: U geniet niet van goed gezelschap, u was niet op de bal! 

PANTALONE: Ach, ziet u, een oud man als ik kan niet meer zo nachtbraken. Een flinke slok op 
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zijn tijd... maar altijd vroeg onder de wol. En wat de... dames aangaat... moet ik 

een stapje terug doen. 

LEBLEU Oh, la, la, de dames. Dan leg ik het vast nog lelijk af tegen u. De ervaring, 

monsieur Pantalon, die komt met de jaren. U ziet er nog sterk geconserveerd uit. 

PANTALONE: Geen kwaaltje, geen gebrek! Wat dacht je, dat ik seniel was? Ik ben altijd erg 

zuinig op mezelf geweest. 

LEBLEU: Vive monsieur Pantalon de Bisognosi! Entre nous, ik heb thuis nog iets onder de 

kurk. Een bouteille de Bourgogne, twaalf jaar oud, een lijk zou er weer levend van 

worden. Allons, dan gaan we die savoureren ensemble. 

PANTALONE: Maar vanzelfsprekend. Voor een goed glaasje ben ik altijd te vinden. 

LEBLEU: A propos, hoe is het met uw wijnkelder. Ik herinner mij, de laatste keer u had een 

juweel van een flesje… 

PANTALONE: Ik heb net een vaatje muskaatwijn aangekregen. Een wijntje, monsieur Lebleu, 

zwaar… geurig... Wie de fles omspoelt heeft er nog een pracht van een dronk aan. 

LEBLEU : Parfait, mon ami, formidable! Die moeten we meteen proeven. 

PANTALONE: Wanneer u maar wilt. 

LEBLEU: Maar waarom niet nu? 

PANTALONE: Nee, nu niet. Wij moeten aan de dames denken. Laten we wachten tot ze de deur 

uit zijn, dan hebben we het rijk alleen. 

LEBLEU : Les dames, les dames, ah oui, c'est vrai. Ik was helemaal vergeten te groeten de 

dames. Allons, monsieur Pantalon, entrons. 

PANTALONE: En die heerlijke fles wijn van u? 

LEBLEU: Oh, die kan wachten. Madame Rosaura zal het verrukkelijk vinden als wij 

brengen haar een bezoek. Zij is een dame van een esprit... mmm... Ah, monsieur 

Pantalon, u hebt een schoonzuster uit duizend. 

PANTALONE (terzijde) Aha, nou snap ik wat voor wijn hem naar het hoofd stijgt. Daar trap ik 

niet in. (tegen Lebleu) Zeker, een oppassende, bescheiden en respectabele 

weduwe.  

LEBLEU: Ah, mon ami. Doet u mij een plezier. Introduceert u mij bij haar. 

PANTALONE: Monsieur, wie denkt u wel dat u voor zich heeft. Ik ben Pantalone dei Bisognosi. 

Geen koppelaar. 
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LEBLEU: U bent de heer des huizes. U kunt mij toch inviteer wanneer u wilt? 

PANTALONE: Dat zou ik best kunnen, ja. Maar ik wil het niet. 

LEBLEU: Et pourquoi pas? 

PANTALONE : Et pourquoi pas? Moet een zwager soms kopppelen voor zijn schoonzuster? 

LEBLEU: Wat een vooroordeel! U bent een man van de wereld. Ik deed zoiets voor u direct. 

PANTALONE: Uw dienaar, monsieur, maar ik heb uw diensten niet nodig. 

LEBLEU: Ou bien ik ben imbécile, ou bien u begrijpt mij niet. Madame Rosaura bevalt mij, 

ik wil maken met haar kennis. U doet net of ik verlang naar de onmogelijke. 

PANTALONE: Natuurlijk, u verlangt een avontuurtje. Ik zeg altijd maar: wie krabt heeft ergens 

jeuk. 

LEBLEU: Dan ga ik naar binnen zonder u. 

PANTALONE: Moet u vooral doen. 

LEBLEU: Zij is weduwe. U kunt haar niet commanderen. 

PANTALONE: Precies. 

LEBLEU: U zou me doen een groot plezier. 

PANTALONE: Dat interesseert me niet! 

LEBLEU: Ieder ander zou het vinden een grote eer. 

PANTALONE: Ik ben niet ieder ander!  

LEBLEU: En ik ben een eerlijk man. 

PANTALONE: Wil ik graag geloven. 

LEBLEU: Wat dacht u van een dozijn flesjes wijn? U krijgt ze thuisbezorgd. 

PANTALONE: Ik moet uw flesjes niet. Ik heb genoeg wijn om u en honderd van uw soort in te 

verzuipen. Zo’n aanbod doe je niet aan iemand van mijn slag. Zoiets doe je 

Pantalone dei Bisognosi niet aan! En denk maar niet dat u een druppel van mijn 

muskaatwijn te drinken krijgt! Die is te goed voor mensen van uw soort. (af) 

LEBLEU: Hahaha. Een brave homme, maar een tikje te Italiaans. Pouh, ik heb hem helemaal 

niet nodig. Ik ben mans genoeg om zelf aan te klop. Allo, is daar iemand? 

MARIONETTE: Wie is daar?  

LEBLEU: Is madame...? (Marionette op) Tiens, Marionette! 

MARIONETTE: Monsieur Lebleu! 

LEBLEU: Jij hier? 
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MARIONETTE: U in Venetië? 

LEBLEU: Zoals je ziet. Is madame thuis? 

MARIONETTE: Mais oui, monsieur. Ik maak open de deur. 

LEBLEU: Et voila, simple comme bonjour. 
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1e bedrijf - 4e tafereel 

 

DIRK: We gaan gewoon verder. Kom mannekens, niet treuzelen. Zet U klaar. O ja, in dit 

tafereel kom ik zelf op. Effe wachten. Ik moet me nog omkleden.  

FRANCOIS: (komt tot bij Rosa en Marjan) Dit wordt weer nachtwerk. 

ROSA: Ik heb altijd gezegd dat spelen en regisseren niet te combineren zijn.  

FRANCOIS: We zijn in ieder geval blij dat jij de rol van Gerda hebt overgenomen. 

ROSA: Dank je. 

FRANCOIS: Jij bent zo’n fantastische actrice. En ook zo’n fantastische vrouw. 

ROSA: Complimenten? 

FRANCOIS: Daar is niks mis mee. Schoonheid mag geroemd worden. Ik hou gewoon van jou. 

MARJAN: Je laat er geen gras over groeien.  

FRANCOIS: Heel simpel. Ik hou van haar en wil haar niet zien verloren gaan aan één van die 

andere kerels. 

ROSA: Het spijt me, maar ’t is niet omdat je mij complimentjes toezwaait dat ik je liefde 

zal beantwoorden. 

FRANCOIS: En waarom niet. U bent vrij en hoeft met niemand rekening te houden.  

ROSA: En dan? 

FRANCOIS: Je hebt geen vriend, dus… Je gaat toch niet je hele leven alleen blijven? 

ROSA: Maar daarom wil ik nog niet door het leven met jou. 

FRANCOIS: En waarom niet. Je riskeert niks met het eens te proberen. Voor één nachtje, 

bijvoorbeeld. 

MARJAN: Nu komt de aap uit de… broek. 

ROSA:  Een alleenstaande vrouw zou daar haar reputatie mee op het spel zetten. 

FRANCOIS: Het is gewoon een kwestie van je verstand te gebruiken. 

ROSA: Dat is juist wat ik zal doen. Ik denk dat ik dit aanbod tot nader order afsla. 

FRANCOIS: Ik begrijp dat het misschien nu niet het moment is. Maar onthou mijn aanbod. 

ROSA: Ik zou niet anders meer kunnen.  

 (Dirk komt gekleed terug. Gaat naar zijn regietafel. Iedereen gaat op zijn plaatsen 
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staan, dus François gaat af. De kamer van Rosaura. Rosaura, in négligé, leest een 

boek) 

MARIONETTE: (op) Er is hier een Franse cavalier, in de vuur en de flammes voor uw charme 

en uw schoonheid. Hij hoopt op een rendez-vous. 

ROSAURA: En hoe heet deze cavalier? 

MARIONETTE: Monsieur Lebleu. 

ROSAURA: Maar die ken ik. Op het bal gisteravond danste hij het menuet bijzonder attent. Hij 

kneep mij bijna fijn. 

MARIONETTE: Dat zijn de fijne Franse kneepjes, madame. In ieder geval hij is rijk, knap, van 

adel, niet jaloers, kortom een Fransman. Hij wacht hiernaast. 

LEBLEU: Marionette! Slaapt madame?  

MARIONETTE: Non, non, monsieur, maar op dit moment... 

LEBLEU: Oh, als zij niet slaapt, sta mij dan toe... 

MARIONETTE: Wat doet u nu? 

ROSAURA: Monsieur, in dit huis zijn wij andere manieren gewend. 

LEBLEU: Hier lig ik aan uw voeten en ik vraag pardon voor mijn onbeschaamdheid. Maar 

als uw hart is even mooi als uw visage, dan zult u mij niet weigeren. 

MARIONETTE: (terzijde) Bravo! 

ROSAURA: Sta op, monsieur! Voor zo'n kleine vergissing hoeft u toch niet op uw knieën te 

gaan liggen, die eer komt mij niet toe. 

LEBLEU: Ah, ciel! Uw woorden zijn als balsem op de hart. 

ROSAURA: (terzijde) Hij overdrijft, maar het is wel charmant. 

LEBLEU: (tegen Marionette) Ik heb je hier niet meer nodig, Marionette, tu comprends? 

MARIONETTE: Nog iets van uw dienst, madame?  

ROSAURA: Een stoel graag. 

MARIONETTE: (brengt Lebleu een stoel) Voilà. (Steekt hand uit, maar er komt niks. Dus af) 

LEBLEU: Ah, madame, uw schoonheid, zij is supérieure. Zij maak mij blind. Zij is de 

spiegel van uw interieur. 

ROSAURA: Mooi ben ik niet, monsieur, en op mijn ‘interieur’ valt heel wat aan te merken. 

LEBLEU: Et voilà! Hoe bescheiden, hoe ingénue. Ah, de bekoring van een ongerepte ziel. 

Ah, madame. als Botticelli had nodig een Venus, hij hoefde alleen maar te 
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schilderen uw portrait. 

ROSAURA: U bent wel èrg complimenteus. 

LEBLEU: Oui, madame, mijn hart ligt op mijn hand. Ik zeg het zoals ik het zie, als de 

cavalier, als de Fransman die ik ben. U bent de mooiste vrouw die ik ooit zag op 

de aarde. 

ROSAURA: (terzjjde) Hij wordt eentonig. 

LEBLEU: En uw volmaakte beauté wordt nog gecompleteerd door uw volmaakte coiffure. 

Ah, quelle harmonie et quel style. Wie maakt op uw haar? Onze Marionette? 

ROSAURA: Ik moet zeggen, u heeft smaak en u bent een toonbeeld van galanterie. 

LEBLEU: Smaak, inderdaad madame, ik heb de smaak. Ik kan zeggen, entre nous, zo en 

passant, dat is ook de mening in Paris. Geen enkele couturier lanceert een nieuwe 

mode zonder mijn accord. 

ROSAURA: De stijl van uw kleding is inderdaad heel apart. 

LEBLEU: Maar dat zijn des bagatelles, madame,. Ik vergeet helemaal. u te zeggen hoe ik u 

adoreer, dat ik van u hou als van mijn eigen ogen en dat ik smartelijk verlang naar 

een antwoord op mijn amour. 

ROSAURA: Monsieur, dat u mij adoreert doet mij plezier. Dat u van mij houdt is 

bewonderenswaardig. Alleen, uw liefde beantwoorden ligt buiten mijn vermogen. 

LEBLEU: Pourquoi, madame? U bent zo vrij als een vogeltje. Niemand heeft iets te zeggen 

op u. 

ROSAURA: Een weduwe moet meer op haar reputatie letten dan een andere vrouw. Als ik op 

uw avances in zou gaan, was ik meteen het gesprek van de stad. 

LEBLEU: Laat de mensen zeggen wat zij wil. U moet alleen doen de dingen met verstand. 

ROSAURA: Precies, een dame met verstand blijft of alleen, of ze huwt. 

LEBLEU: Dat ben ik niet met u eens, maar als u wilt trouwen ik kan zorgen voor de man die 

u adoreert!! Ik, mijn liefste, offreer u mijn hand. Mijn hart ik heb u al geoffreerd. 

ROSAURA: Zoiets vraagt bedenktijd. 

LEBLEU: Naturellement, mijn heerlijkheid, neem zoveel tijd als u wilt, maar laat mij 

intussen niet sterven. (Hij pakt haar hand.) 

ROSAURA: Monsieur, beheerst u zich toch.  

LEBLEU: U gunt hem niet de kleinste kleinigheid? Uw aanstaande man? 
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ROSAURA: Het is nog te vroeg. 

LEBLEU: Maar madame, ik brand van liefde. Ik sta in de vuur en de flammes. 

ROSAURA: (terzijde) Tijd om er een eind aan te maken. (Zij staat op) 

LEBLEU : Ne me quittez pas, ne me quittez pas. Ik smeek 't u. 

ROSAURA: Gedraagt u zich alstublieft. U bent veel te opdringerig. 

LEBLEU: Excusez-moi, madame. (op knieën)  

ROSAURA: (terzijde) Daar gaat-ie weer. (tot Lebleu) Sta op en geef niet zo gauw toe aan uw 

zwakheden.  

LEBLEU: Ik kan niet, mijn hart is te zwaar. Zonder uw hulp ik kom niet op de been. 

ROSAURA: Alstublieft. (Hij pakt haar hand weer en kust hem.) 

LEBLEU: Een hartstochtelijk minnaar laat niet ontglippen zijn kans. 

ROSAURA: Ah! Monsieur u bent te slim.  

LEBLEU: En u te mooi.  

ROSAURA: Genoeg! Tot mijn spijt kan ik dit onderhoud niet langer voortzetten. 

LEBLEU: Ik zie ik maak het u te moeilijk. Ik zal u niet langer dérangeren. 

ROSAURA: Te zijner tijd kom ik nog op uw aanzoek terug. (terzijde) Maar daar moet ik dan 

wel eerst een nachtje over slapen.  

LEBLEU : Adieu, reine de mon coeur! Quelle beauté, quelle grâce. (af) 

(Dottore Lombardi komt op) 

ROSAURA: Ik dacht dat mijn vader me helemaal vergeten was. U komt me nooit meer 

opzoeken. 

DOTTORE: Ach, je weet hoe dat gaat, kindje. Ik heb een drukke praktijk en geen geld achter 

de hand. Ik moet de kost verdienen in het zweet mijns aanschijns. 

ROSAURA: Als u iets nodig hebt, zegt u het maar. 

DOTTORE: Geen sprake van. Ik wil het je niet moeilijker maken dan je het al hebt. Jij hebt 

Eleonora bij je in huis genomen en daarmee heb je me al van de zwaarste last 

bevrijd. 

ROSAURA: Vader, Eleonora zou langzamerhand eens moeten trouwen. 

DOTTORE: Daarom ben ik hier. Je zwager Pantalone heeft mij verteld dat hij graag met haar 

in het huwelijk zou willen treden. 

ROSAURA: U geeft haar toch niet aan zo'n oude vent? 
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DOTTORE: Basta! Ik praat met het meisje en als zij ja zegt, gaan wij haar levensgeluk niet in 

de weg staan. 

ROSAURA: Als ze ja zegt, goed. Maar u moet het haar niet met alle geweld opdringen. 

DOTTORE: En jij, Rosaura, wil jij niet hertrouwen?  

ROSAURA: Och, wie weet? Als er nog eens een goede partij komt. 

DOTTORE: Ik heb kennis gemaakt met een Spaanse grande. Hij is bijzonder op je gesteld. 

ROSAURA: Hoe heet hij? 

DOTTORE: Don Alvaro di Castiglia. 

ROSAURA: Hij was gisteravond op het bal.  

DOTTORE: Hij vroeg mij of ik hem bij jou wilde introduceren. Hij is met me meegekomen. Ik 

weet dat hij uit een heel oud geslacht komt en dat hij bijzonder wellevend is. Als 

je er niets op tegen hebt, doe me dan een plezier en ontvang hem. Misschien is hij 

wel de goede partij waar je het over had. 

ROSAURA: Als u hem introduceert, vader, kan ik hem de toegang niet weigeren. 

DOTTORE: Rosaura, het zou zo goed zijn als je weer trouwde. Je moet het me niet kwalijk 

nemen, maar een weduwe, alleen op een bal, dat vinden de mensen maar zozo. (af. 

Als Dirk) Wacht effe, mannekens, dan doe ik eerst die dingen uit. (af)) 

RALPH: (komt tot bij Rosa) ’t Was plezant in de Majestic, verleden vrijdag. 

ROSA:  Ja, ik ben er eens ingevlogen. 

RALPH: De volgende keer rijd je maar eens mee met mijn spiksplinternieuwe BMW. We 

kunnen de vering dan eens uitproberen. 

ROSA: Zal Papa daar niets op tegen hebben, dat je met een gescheiden vrouw optrekt? 

RALPH: Papa zou me natuurlijk liever uithuwelijken aan Hermine de la Faille, met een 

kleine ‘d’, maar dat is niet meer van deze tijd. 

ROSA: Bedoel je dat jij daar niets voor voelt. 

RALPH: Zo’n ‘verstandshuwelijken’, dat was goed in het begin van de eeuw. Maar nu 

moeten we toch kunnen kiezen voor schoonheid en liefde. 

ROSA: ’t Zou moeten, ja. Maar ik ben je famillie niet waardig. 

RALPH: Je moet jezelf niet minder achten dan mensen van de hogere stand. 

ROSA: Denk je dat ik mij minder acht? 

RALPH: Ja, zeer zeker. Vrouwen als jij hebben schrik van mannen met mijn achtergrond. 
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Ze weten niet goed hoe ze er mee om moeten gaan. 

ROSA: Waarom denk je dat? 

RALPH: Omdat je anders allang iets van me zou gewild hebben. Cadeau’s, een gouden 

ketting, een nieuw kleedje. Jij vraagt niets. 

ROSA: Ik voorzie in mijn eigen behoeften. 

RALPH:  Dat bedoel ik juist. Je kan nooit verdienen wat ik je kan aanbieden. En daar heb jij 

het moeilijk mee. 

ROSA: Als jij het zegt. 

DIRK: (terug) Kom, we gaan verder, waar waren we? Oh, ja, Don Alvaro komt binnen. 

DON ALVARO: (komt weer op) Dona Rosaura dei Bisognosi, mijn gevoelens van diep respect. 

ROSAURA: Don Alvaro di Castiglia, het is mij een grote eer. 

DON ALVARO: Oew vader stond erop dat ik oe met mijn aanwezigheid zou vereren. Ik wilde 

hem niet teleurstellen en mijzelf niet van het genoegen beroven te hebben 

conversacion met oe. 

ROSAURA: Erg indiscreet van mijn vader om u mijn gezelschap op te dringen. Hij had u de 

verveling kunnen besparen, converseren is niet mijn sterkste kant. 

DON ALVARO : Oe bent una dama de grande qualidad. De moeite die ik voor oe doe beloont 

zichzelf door oew aanwezigheid. 

ROSAURA: Doet u mij een plezier en neemt u plaats. 

DON ALVARO: (terzijde) Zij is nog mooier overdag dan ‘s avonds. 

ROSAURA : (terzijde) Hij is wel indrukwekkend. 

DON ALVARO: Oe wenst wellicht een snuifje tobacco? 

ROSAURA: Deze is wel heel bijzonder. 

DON ALVARO: Ik ontving ze gisteren per ijlbode van mia madre, die hertogin. 

ROSAURA: Het is de fijnste die ik ooit rook. 

DON ALVARO: Bedient oe zich voortaan van die mijne. 

ROSAURA: In geen geval. U hebt de uwe nodig. 

DON ALVARO: Welaan, dan ruilen wij. 

ROSAURA: Maar de mijne is van zilver en die van u is van goud. 

DON ALVARO: Goud, goud, wàt goud? Wij baden in goud. Staat oe mij toe. 

ROSAURA: Als ik u daar een plezier mee doe. 
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DON ALVARO: Gisteravond heeft oe mij totaal verrast. Ik zag in oe ogen een vonk van grote 

pracht. Ik was op slag vervuld van eerbied, van hoogachting en van bewondering. 

Oe deed zich aan mij voor als een van onze adellijke dames die, ondanks heur 

uiterste ingetogenheid, die gave bezitten alleen al met een blik een man ter aarde 

te slaan. 

ROSAURA: Dank voor deze flatteuze vergelijking, maar vaak bedriegt een schone schijn. 

DON ALVARO: Een Spanjaard laat zich door geen schijn bedriegen. Hij weet het echte, het 

ware te onderscheiden. 

ROSAURA: Dat geloof ik graag. Maar hartstocht kan soms blind zijn. 

DON ALVARO: No, no. Een Spanjaard laat zich niet verblinden en zeker niet door hartstocht. 

Voor hij ontvlamt wil hij en zal hij weten wat hem ontvlamt. Schoonheid alleen is 

niet ons eerste oogmerk. 

ROSAURA: Oh? En wat dan wel, als ik vragen mag? 

DON ALVARO: Houding. Houding en waardigheid. Bijvoorbeeld... een half uur zijn wij nu 

bijeen en oe heeft mij nog niet om het geringste gevraagd! 

ROSAURA: Ik zou niet weten wat ik u zou kunnen vragen, behalve de eer bij u in de smaak te 

vallen. 

DON ALVARO: Bij een Espanol in de smaak vallen, dat is inderdaad een zware taak. Oe bent 

schoon, oe bent zelfs majestueus, ik mag oe, ik hou van oe, ik heb oe lief, yo te 

quiero, maar om mij ooit te maken tot de oewe schiet oe nog in verschillende 

opzichten tekort. 

ROSAURA: Zegt u mij, Don Alvaro, waarin? 

DON ALVARO: Wij moeten nagaan in hoeverre oe adeldom waardeert. 

ROSAURA: Boven alles. 

DON ALVARO: Laat ons nagaan of oe in staat bent geesten van laag allooi te verachten. 

ROSAURA: Ik haat ze, ik verafschuw ze. 

DON ALVARO: Laat ons nagaan of gij die deugd bezit uiterlijk schoon achter te stellen bij edel 

bloed. 

ROSAURA: Voor mij gaat er niets boven adel. 

DON ALVARO: Dan valt oe bij mij in de smaak. Oe kunt over mij beschikken. (Hij staat op.) 

ROSAURA: Oe verlaat mij nu al? 
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DON ALVARO: Ik kan mijn houding niet langer op zulk een zware proef stellen. Ik mag niet 

zwak worden. 

ROSAURA: Verwacht van mij, Don Alvaro, nimmer een oogopslag zonder de uiterste 

gestrengheid! 

DON ALVARO: Zo mag ik oe zien. 

ROSAURA: Doen lijden zal ik u alvorens mij over u te erbarmen! 

DON ALVARO: Lijden zal ik in vervoering. 

ROSAURA: Eén teken van mij en de adem stokt u in de keel. 

DON ALVARO: Ayayay. Een schone dood onder opperste meedogenloosheid. 

ROSAURA: Van nu af aan zult u me vrezen. Ga! 

DON ALVARO: Ik ben verplicht oe te gehoorzamen. 

ROSAURA: Sla neer uw blik. Zie mij niet aan! 

DON ALVARO: Ay, hoeveel geluk doorsiddert mij. Ik ben die doelwit van die allerstrengste 

gestrengheid. Het grootste lijden ter aarde schenkt mij het opperste genot. (af) 

ROSAURA: Dit is de gekste van allemaal! Hij wil eenvoudig gepijnigd en gemarteld worden 

en van lief doen moet hij niets hebben. Al met al heb ik nu vier aanbidders, alle 

vier met voor- en met nadelen. Wie moet ik nemen? Wie, o wie? 
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1e bedrijf - 5e tafereel 

 

DIRK: We gaan gewoon verder. 5e tafereel. Muziek. (Iedereen zet zich klaar. Muziek zet 

in, valt uit) Wat is er nu weer. (Beent naar achter) 

FRANCOIS: Zeg, Alex, kun je me eens een plezier doen. 

ALEX: Tuurlijk, Cois, wat wil je dat ik doe? 

FRANCOIS: Kunt gij mijn foto bezorgen aan Rosa. Jij kent ze toch beter. 

ALEX: Tuurlijk ze woont naast ons. 

FRANCOIS: (Geeft hem de foto) Hier zie. Zie dat je het niet opvallend doet. 

ALEX: Amaai, dat is een mooie foto. Gij pakt dus toch op papier. Genomen op vakantie? 

 (draait ze om) Oh, en nog een gedichtje ook. (leest) Als teken van de grote liefde 

die ik voel, zoek ik voor Amors pijlen het grote doel, steek hem diep in uw 

chacosse en denk steeds aan mij, uw liefste… vos. Vos? 

FRANCOIS: Vind maar eens een woord dat rijmt op chacosse. 

ALEX: Ge had ook kunnen zeggen: zoek u maar een goede kliniek, want van deze aanblik 

word je ziek. 

FRANCOIS: Onnozelaar. (Dirk komt terug) Zorg dat ze hem krijgt, oké. 

ALEX: Ja ja. 

(in het hotel)  

LEBLEU: Cher ami, jij hebt een grote esprit. Jij bent toch meer waard dan te verrot in deze 

auberge. Jij krijgt hier nooit de chance te ontplooien jouw talent. 

ARLECCHINO: Wat zal ik u zeggen, signore. Het enige wat ik kan is lekker eten en drinken en 

dan is een auberge nog niet zo'n slechte plaats. 

LEBLEU: Non mon ami, jij kunt veel meer. Ik heb jou geobserveerd. Jij bent een geboren 

postillon d'amour. 

ARLECCHINO: Dat ziet u dan helemaal verkeerd. Ik speel nooit voor koppelaar. 

LEBLEU: Ah, vous autres Italiens, jullie vinden ook overal een ander woord voor. Jij bent 

geen koppelaar, mais non, jij bent een tolk van vlammende harten, een heraut van 

de geluk, een ambassadeur van de liefde. 
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ARLECCHINO: Een koppelaar dus! 

LEBLEU: Ik al aan de licht brengen jouw talent. Ken jij madame Rosaura, de schoonzuster 

van Pantalon dei Bisognosi? 

ARLECCHINO: Ken ik. 

LEBLEU: Jij durft te gaan naar haar met een woordje van mij en een kleinood als cadeau? 

ARLECCHINO: Scusi, signore, toch niet een ring of zo?  

LEBLEU: Poe, een ring? Wat is nu een ring? Nee, mon ami, het is een zeldzaam kleinood. 

ARLECCHINO: In orde, signore, want met een ring had u een slecht figuur geslagen. Wilt u dan 

wel eerst deze kleine nood lenigen, signore? Mijn devies is: boter bij de vis! 

LEBLEU: Maar mijn devies is: eerst de vies en dan de boter. 

ARLECCHINO: U was zeker nooit in Engeland, signore? 

LEBLEU : L'Angleterre... Jamais de la vie. Ik haat dat land. Hoezo? 

ARLECCHINO: In Engeland betalen ze vooruit. 

LEBLEU: Maar niet bij ons. Wat een idiote mentalité is dat. Doe je best, dan volgt de rest. 

ARLECCHINO: Goed, dat vind ik best. 

LEBLEU: En nog iets. Je moet niet zeggen dat je werkt hier in de logement. 

ARLECCHINO: Wat moet ik zeggen dan? 

LEBLEU: Dat je bent mijn nieuwe lakei. 

ARLECCHINO: Maar... Zonder livrei...? 

LEBLEU: Jij krijgt van mij de coupe de Paris. 

ARLECCHINO: Paris? Ik word parbleu nog een mesjeu! 

LEBLEU: Je gedraagt je naar onze smaak, à la française... Elegant, fier, je dat... En gevat! 

De hoed in de hand, révérence, comme ça, op, neer, op, neer, op. Très bien, très 

bien. En hier is de kleinood om te offreren. Het is... een miniatuur, een médaillon, 

mijn portret. Ik ben ervan zeker dat madame Rosaura zal apprecieren deze 

beeltenis meer dan alle juwelen van de aarde. 

ARLECCHINO: Wat een juweel van ...... Wàt een juweel. 

LEBLEU: Luister, Arlequin. Voici mijn compliment voor haar. Prent het goed in de hoofd, 

ici, en vergeet niet de geringste syllabe, want in elke syllabe, er is een mystère... 

ARLECCHINO: Een mystèèèère? 

LEBLEU: Oui, een mystère. 
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ARLECCHINO: Mystère! Mystère! Mystère! Myst… 

LEBLEU: Arlequin !!! 

ARLECCHINO: Zegt u maar op, signor, ik luister. 

LEBLEU: Je staat zo, comme ça, en je zegt: Madame, de man die smacht... naar de eer u te 

brengen het geschenk van de eerbiedige en complete origineel, biedt u aan als 

voorproef zijn portret. Aanvaardt u het, bewaart u het als onderpand van zijn 

amour, totdat eens de lot hem de uitgelezen... 

ARLECCHINO: Stop, basta, stop! Dat onthoud ik nooit! 

LEBLEU: Ah, jij hebt slechte mémoire. Kun jij lezen? 

ARLECCHINO: Soms. 

LEBLEU: Kom mee naar mijn chambre. Ik schrijf het op voor je en jij leest het net zo lang 

tot het zit in de hoofd, ici. 

ARLECCHINO: Als ik het net zo lang moet leez tot het ziet in de hoofd iesie, ben ik bang dat ik 

tegen mijn dood nog aan het lezen ben. 

LEBLEU : Cher ami, viens vite. Ik brand van nieuwsgierigheid naar de antwoord en van de 

antwoord hangt af jouw salaire. Waak dierbaar over het precieuze juweel dat je 

meekrijgt, de beeltenis die deed smachten de verhevenste princesses van Europa. 

Kom mee. (af) 

ARLECCHINO: (terzijde) Ja, een portretje om te zoenen, mamma mia! (af) 

(De Graaf en Foletto op.) 

GRAAF: Signora Rosaura is boos op me. Ik heb haar diep gekrenkt met mijn onmogelijke 

jaloezie. Maar ik hoop dat ik met deze brief vergiffenis zal krijgen en dat zij mij 

opnieuw haar vriendschap zal schenken. Lakei! 

FOLETTO: Hoogdoorluchtige heer? 

GRAAF: Ken jij het huis van signor Pantalone dei Bisognosi? 

FOLETTO: Ja, doorluchtige heer. 

GRAAF: Ken jij signora Rosaura, zijn schoonzuster?  

FOLETTO: De doorluchtige weduwe? Ja, die ken ik, doorluchtige heer. 

GRAAF: Ga naar haar toe en geef haar deze brief. 

FOLETTO: De doorluchtige heer kan op mij rekenen. 

GRAAF: Zorg dat je antwoord krijgt. 
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FOLETTO: Daar kunt u op rekenen, doorluchtige heer. 

GRAAF: Kijk meteen of er bezoek is. 

FOLETTO: Dat kan de doorluchtige heer geheel aan mij overlaten. 

GRAAF: Maar discreet! 

FOLETTO: Ik versta mijn vak, doorluchtige heer. U kunt op mijn discretie rekenen, 

doorluchtige heer. (af) 

GRAAF: Ik moet zeggen, ons Italiaanse personeel is een en al beleefdheid, soms wat té... 

maar qua vleierij is het vakwerk. (af) 

(Milord komt op. Hij ijsbeert zwijgend, haalt een juwelenkistje voor de dag en 

kijkt naar de inhoud. Daarna doet hij het weer dicht en roept) 

MILORD: Birif! (Birif komt op en neemt zijn hoed af, zwijgend.) Neem deze diamonds, 

breng ze naar madam Rosaura; jij kent haar? 

BIRIF: Yes Milord. 

MILORD: Zeg haar dat ik jou zend. Ik kan niet zelf komen. 

BIRIF: Yes Milord. 

MILORD: Je brengt een antwoord mee terug. 

BIRIF: Yes Milord. (af) 

MILORD: Duizend dukaten. Het is geen geld. Zij is meer waard. Maar dat komt nog. (af) 

(Arlecchino, Don Alvaro op) 

ARLECCHINO: Vandaag kan ik mijn fortuin maken. Die Fransman lijkt mij royaal. Ik mag 

alleen die tirade niet vergeten voor Signora Rosaura. Hoe was het ook al weer… 

(Neemt blad en verbergt het als hij Don Alvaro ziet.) 

DON ALVARO: Heerschap! 

ARLECCHINO: Tegen wie heeft u het? 

DON ALVARO: Tegen jou, amigo. 

ARLECCHINO: Dank voor de hoge dunk, senor. 

DON ALVARO: Zeg mij, ken jij Dona Rosaura, de schoonzuster van Don Pantalon? 

ARLECCHINO: Ja, senor, die ken ik. (terzijde) Ze zitten verdomme allemaal achter d'r aan. 

DON ALVARO: Bueno. Dan zal jij hebben die eer haar uit mijn naam een schat aan te bieden. 

ARLECCHINO: Een schat? Fluitje van een cent. Doe ik. Maar voor wat, hoort wat! 

DON ALVARO: Hier, jij brengt haar dit papier. En je wordt rijkelijk beloond. 
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ARLECCHINO: Is dit... de schat? 

DON ALVARO: Ja, dit is mijn onschatbare bezit. 

ARLECCHINO: (terzijde) Onschatbaar bezit... onzichtbare schat. (tot Don Alvaro) Eh, senor, 

neem me niet kwalijk, maar waar zit dan die schat? 

DON ALVARO: Dit is die stamboom van mijn geslacht.  

ARLECCHINO: (terzijde) Ah, zo'n schat! Nét zo iets als dat schattige smoelwerk van die Franse 

sinjeur. 

DON ALVARO: Jij legt deze stamboom in handen van Dona Rosaura en je neemt het woord als 

volgt: 'Granda Dama, spiegelt u zich in het blauwe bloed, in het zuivere 

voorgeslacht van uw verloofde, Don Alvaro di Castiglia. Verheug u dra te worden 

opgenomen onder die adellijke Spaanse dames.' 

ARLECCHINO: Ik wil haar alle bomen brengen die u maar wilt, senor, maar al die woorden kan 

ik onmogelijk onthouden. U kunt het beter voor me opschrijven, dat wordt wel 

meer gedaan. 

DON ALVARO: Bueno, ik schrijf het op. Kom naar mijn kamer. En kom je terug met 

verheugend nieuws, dan zul jij een beloning krijgen. 

ARLECCHINO: Jaja, voor haar de boom, voor mij het loon. (terzijde) Maar... twee opdrachten 

vandaag, dat kan een aardig dagje worden. (Hij volgt Don Alvaro.) 

 (licht gaat uit en aan)  

DIRK: Mooi. 6e tafereel. 

RALPH: Alex, wil jij voor mij eens geen goed woordje doen bij uw nieuwe buurvrouw. 

ALEX:  Voor u ook al? 

RALPH: Wat? Wat bedoel je? 

ALEX:  Niks, ik moet voor vele mensen boodschappen doen. Zeg maar wat je wil dat ik 

doe? 

RALPH: Je weet dat toen nonkel Eugéne gestorven is dat we toen een grote erfenis hebben 

ontvangen.  

ALEX:  Ja, dat heb je vertelt. Tien huizen op de dijk van Knokke, heb je gezegd.  

RALPH: En voor 5 miljoen aandelen. Kun jij dat zo niet eens ‘per ongeluk’ aan Rosa 

vertellen. Als ik dat zelf vertel dan lijkt het wel of ik aan het stoeffen ben. 

ALEX:  En dat is het toch ook. 
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RALPH: Neen, ik wil haar gewoon zeggen, dat ze met mij geen geldproblemen zal hebben, 

dat is alles. 

ALEX:  Ah! 

RALPH: Hier een fotocopie van de erfenis. Zo kan ze het zelf zien. 

ALEX:  (leest) Oh, dat is niet mis. Hadden ze wel nullen genoeg om die som hier op te 

tikken. Hoe heet dat als er zo’n serie nullen achter staat. Een biljaar? 

RALPH: Hou het een beetje stil, wil je. 

ALEX:  Tuurlijk (draait blad) Nog een poëet. (leest) In het glooiend ochtenduur, stond ik 

in vlam en vuur. In de koude avondlucht, sloeg mijn eenzaamheid op de vlucht. In 

de zekerheid der dingen, hoorde ik de liefde zingen. En in de kilte van de herfst, 

vielen alle bladeren om me heen. Dat rijmt niet.  

RALPH: Neen, maar ’t is zo schoon en het geeft perfect weer wat ik voor haar voel. 

ALEX:  Het vallen van de bladeren? 

RALPH: Juist. Alle remmen los. 

ALEX:  Ah. Picasso zou het niet beter kunnen schrijven. 

RALPH: Dank je. (ziet Dirk afkomen) Pas op. 

DIRK: (komt op de scene) Waar is Marjan? Benny, waar is Marjan?  

BENNY: Vraag het aan Mario! Die verkeert er mee, ik niet. 

DIRK: Mario? 

MARIO: Ik weet dat toch niet? Naar de cafetaria, zeker. Ze moet hier altijd zo lang 

wachten.  

DIRK: Ga eens kijken waar ze blijft. (Benny af, cafétaria) 
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1e bedrijf - 6e tafereel 

 

(de kamer van Rosaura) 

DIRK: Helen, ik ben blij dat we hier even alleen staan. Patrick heeft gevraagd of ik je 

eens wou polsen, om te zien of je geen zin had om met hem uit te gaan. 

HELEN: Geen probleem. Is er iets speciaals? 

DIRK: Neen, gewoon eventjes uit. Een restaurantje, een glaasje wijn achteraf. Niks 

speciaals, gewoon een avondje uit met jullie tweetjes... 

HELEN: Dirk, jonge, ik heb echt niets tegen Patrick, alleen… het leeftijdsverschil, hij is al 

zo oud. 

DIRK: En dus rijk aan jaren en ervaring. Het is een kwieke, kerngezonde man, joviaal, 

solide en wat nog veel belangrijker is, hij houdt van je. Hij zal je een leventje 

geven als een prinses. Het zou hem zoveel plezier doen. 

HELEN: Ik weet niet… 

DIRK: Eén avondje, dat kan toch geen kwaad. En voor de rest bekijk je het maar. 

HELEN: Tja, dat kan geen kwaad, ’t is waar. Het is inderdaad wel een sympathieke. 

DIRK: Goed, kindje, dat zal hem plezier doen. Ik ga het hem dadelijk vertellen. (Marjan 

komt aan, samen met Benny) Ah, ben je er eindelijk. Komaan : 6e tafereel. 

(Marjan gaat naar de scéne. Marionette komt binnen.) 

ELEONORA: Marionette! Het laatste nieuws! Ik ga trouwen. 

MARIONETTE: Maar dat is magnifique. Met wie? 

ELEONORA: Met signor Pantalone. 

MARIONETTE: O, quel dommage! 

ELEONORA: Waarom? Is het soms geen goede partij? 

MARIONETTE: En France je hebt ze bij de bosjes. 

ELEONORA: Moet ik dan helemaal naar Frankrijk om te trouwen? 

MARIONETTE: Mais non, hier in Venise je struikelt over de Frans. Ik weet er al een. Hij 

probeert met uw zuster, maar ik geef hem niet veel chance. Misschien lukt het met 

hem! 
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ELEONORA: Als hij verliefd is op mijn zuster, zal hij niet naar me omkijken. 

MARIONETTE: Ah, mademoiselle, hij komt uit Paris. En daar slaat de weer zo gauw om. Een 

klein opklaring van de kant van u en zijn hart is in de vuur en de flammes. 

ELEONORA: Maar ik dacht dat echte liefde het belangrijkste was. 

MARIONETTE: Ah, ik zie hoe weinig u weet van die ding. Alors, u wilt maken met hem 

kennis? 

ELEONORA: Mij best, kennis maken kan geen kwaad?  

MARIONETTE: Laat u mij maar begaan. En uw zuster, tant pis pour elle. U heeft vrij de spel, 

mademoiselle.. Oh, een Fransman, c'est l'idéal. 

ELEONORA: Ja, maar nu heb ik mijn vader al belooft om te trouwen met signor Pantalone. 

MARIONETTE: Dan zegt u... U bent veranderd van idee. 

ELEONORA: En dan zegt hij dat ik me gedraag als een kip zonder kop. 

MARIONETTE: Maar neen, dat is uw excuus. Hij zal zeg: het is een vrouwtje. 

ELEONORA: Hij scheldt me de huid vol, zal me dreigen, zal me dwingen. 

MARIONETTE: Mais mademoiselle! Zonder u geen mariage! U staat sterker dan u denkt. 

ELEONORA: Ik ben zo bang dat ik het niet volhoud. (Rosaura op) 

MARIONETTE: U komt precies op tijd, madame. U moet helpen uw lief zusje! Haar vader wil 

zij trouwt met monsieur Pantalone. Zij vindt het terrible, maar hélas, de arme 

meisje, zij durft niet op tegen haar papa. 

ELEONORA: Rosaura, je moet me helpen.  

ROSAURA: Wees maar niet bang. Ik heb al met signor Pantalone gesproken en ik heb hem 

gezegd dat een vrouw in alle vrijheid moet kunnen kiezen. 

ELEONORA: Je bent een schat. 

ROSAURA: Ga nu maar snel naar je kamer. 

(Eleonora af) 

MARIONETTE: U bent lief! 

ROSAURA: Ik wil niet dat ze ongelukkig wordt. 

MARIONETTE: (kijkt naar de zijkant) Madame, daar is een dienaar van monsieur Lebleu. Met 

een message. 

ROSAURA: Laat hem binnen. 

MARIONETTE: Het is de bediende uit de logement, madame. De Fransman heeft genomen hem 
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in dienst. 

ROSAURA: La France attaque! Maar zo gauw krijgen ze me niet klein. 

MARIONETTE: Entrez-donc, entrez, kom binnen. (Arlecchino op met overdreven buigingen.) 

ROSAURA: Bravo! Bravo! Maakje niet te moe, zeg me liever wat je me namens je meester te 

zeggen hebt. 

ARLECCHINO: Madame, madame, in naam van mijn mesjeu offreer ik u een kleine noot, 

pardon een... ik bedoel een kleinood. 

ROSAURA: Een kleinood? 

ARLECCHINO: Oui, oui, oui, voor u, madame. Maar voor ik hem aan u geef, liever: voor ik 

hem aan u presenteer, heb ik een enorme boodschap voor u van mijn meester 

waarvan ik... ik zweer 't u... geen woord meer weet. 

MARIONETTE: Arlequin! Jij staat voor de schut! 

ROSAURA: Tja, als je het niet meer weet, hoe kom ik er dan achter? 

ARLECCHINO: Geen panique, madame. Mijn mesjeu en ik, wij hebben voorzien in deze kleine 

difficulté. Hier is het document, het magistrale compliment door mijn mesjeu 

eigenhandig toevertrouwd aan het papier. 

ROSAURA: Dat heb je mooi gezegd. 

MARIONETTE: Bravo! 

ARLECCHINO: (terzijde) Mesjeu heeft gelijk, ik kan meer dan ik denk. 

ROSAURA: Laten we eens horen Marionette, hoe sierlijk en galant onze Fransman zich 

uitdrukt. 'Madame, helaas is mijn privé-dienaar kort van memorie en dus voel ik 

mij verplicht deze regels te schrijven als begeleiding bij een onderpand dat ik de 

eer heb u aan te bieden. Aanvaard het als blijk van mijn oprechte aanbidding en 

wees ervan overtuigd dat het tot u komt met heel mijn hart. 

MARIONETTE: Ah! Wie tipt er aan zo'n style.  

ROSAURA: Waar is nu die blijk van aanbidding?  

ARLECCHINO: Een kostelijk juweel, madame. Alstublieft. Het toppunt van Franse kunst. 

ROSA: (valt uit haar rol, lachend) Is dit het juweel? 

ALEX: (valt ook zijn rol) Stil, er staat ook iets op de verso. Hij wou dat ik het je gaf. 

MARIONETTE : (speelt verder, maar verwonderd om wat ze ziet) Magnifique, n'est ce pas? Le 

portrait d'un Parisien. 
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ROSA : Apart is het wel ! 

ARLECCHINO: Madame, mag ik u, sil te presto, s'il vous plait, alstublieft om een antwoord 

verzoeken? Het geluk van mijn meester hangt ervan af. En ook dat van zijn 

dienaar. 

ROSAURA: Natuurlijk, ik zal 't je dadelijk geven. (schrijft iets op de foto) 

MARIONETTE: Zeg eens, Arlequin, aan wie heb jij te danken jouw grote geluk? 

ARLECCHINO: Het toeval heeft me Frans uitgedost en ik hoop nog Franser te worden als jij mij 

een beetje aanmoedigt. 

MARIONETTE: Als jij gaat door in deze style, Arlequin, ik denk niet dat ik onverschillig zal 

blijven voor jou. 

ARLECCHINO: Nu zie ik pas hoeveel talent ik bezit. Ik begrijp niet waarom ik het nog niet 

verder geschopt heb. Is dat een speling van het lot, van de natuur, van het toeval, 

wie zegt het mij? 

MARIONETTE: Charmant! Charmant!  

ROSAURA: Hier is het antwoord voor monsieur Lebleu. Het is geen brief, er valt niets dicht te 

plakken en het adres weet je. 

ARLECCHINO: (dubbelzinnig) Is de inhoud aangenaam, als ik vragen mag? 

ROSAURA: (dubbelzinnig) Ik dacht van wel. 

ARLECCHINO: Is hij zo goed dat er ook wat voor mij in zit?  

ROSAURA: Dat hangt af van de vrijgevigheid van monsieur Lebleu 

ARLECCHINO: Madame, van ganser harte uw nederige dienaar. 

MARIONETTE: Stel je niet aan!  

ARLECCHINO: Uw dienaar wenst u nog een prettige voortzetting van deze dag. 

MARIONETTE: Doe toch gewoon. 

ARLECCHINO: Mesdames, mijn gevoelens van de hoogste consideratie. Ik groet u (af) 

MARIONETTE: Ik mag dat kereltje wel. 

ROSAURA: Een charmante jongen. 

MARIONETTE: Ach, wat wilt u? Hij is in de leer bij een Fransman. 

ROSAURA: Iets anders, Marionette. Er zijn nu al vier kandidaten. 

MARIONETTE: Et bien, kies er één. 

ROSAURA: Ik ben bang dat ik de verkeerde kies. 
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MARIONETTE: U neemt de Fransman, dan komt u nooit bedrogen uit. 

ROSAURA: Daar twijfel ik nu juist heel sterk aan.  

MARIONETTE: Als u hem niet wilt, u geeft hem aan uw zuster. 

ROSAURA: Dat is misschien niet zo'n gek idee. 

MARIONETTE: Oh, la, la, daar is alweer een dienaar. Hij is zeer gepresseerd. 

ROSAURA: Laat hem binnen. 

MARIONETTE: Dat hoeft niet, madame, die laat zich zelf wel binnen. Brutaal... 

FOLETTO: (op) Hoogdoorluchtige dame, uw onderdanigste dienaar. 

ROSAURA: En wie is die dienaar? 

FOLETTO: Foletto om u te dienen, in dienst van de hoogdoorluchtige heer, de Graaf van 

Bosco Nero, aan uwe doorluchtige genade zeer toegewijd. 

ROSAURA: Wat heeft je meester te berichten?  

FOLETTO: Mijn hoogdoorluchtige heer doet met zijn grafelijke waardigheid een schrijven 

toekomen aan de hoogdoorluchtige Signora Rosaura, mijne Signora. 

MARIONETTE: (terwijl Rosaura de brief leest) Mon ami, nooit eens geweest in Paris? 

FOLETTO: Nee, juffrouw. 

MARIONETTE: Dat kan je wel zien ook. 

FOLETTO: Hoezo, juffrouw? 

MARIONETTE: Het ontbreekt jou volkomen aan de manier. En Paris komt men niet zo binnen 

in een deur. 

FOLETTO: Al ben ik dan nooit in Parijs geweest, de fijne kneepjes heb ik wel geleerd en die 

wil ik best demonstreren. 

MARIONETTE: Bijvoorbeeld? 

FOLETTO: Als de meester met de meesteres vrijt, dan doet de knecht idem dito met d'r meid. 

MARIONETTE: Ah, ah! Ik voel waar jij wilt heen. 

ROSAURA: Zeg aan je meester… 

FOLETTO: In hemelsnaam, doorluchtige padrona, geeft u me dat op schrift, want anders... 

MARIONETTE: Jij krijgt geen fooi, hé? 

FOLETTO: Precies. 

ROSAURA: Ik schrijf even vlug een antwoord. 

FOLETTO: Frans hé? En hoe staat het met die minnaars? 
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MARIONETTE: Niet slecht, rital. 

FOLETTO: Staan ze ‘s nachts aan je raam te trommelen? 

MARIONETTE: Puh! 

FOLETTO: En laat je ze dan binnen? 

MARIONETTE: Zo eentje ben ik niet! 

FOLETTO: Dacht ik al, maar ik...? Zou ik een kansje maken? 

MARIONETTE: Je kunt nooit weten. 

FOLETTO: Vannacht kom ik langs. 

MARIONETTE: Schooier. Hoeveel liefjes heb jij wel niet, eh? 

FOLETTO: Ik krijg een hongerloon, dus ik heb er vier om mij te onderhouden. 

MARIONETTE: Hoepel op. 

FOLETTO: Rustig, jij mag de vijfde zijn. 

MARIONETTE: Hier je antwoord. (ze slaat hem om de oren. Hij draait door tot bij Rosaura) 

ROSAURA: Hier je antwoord.  

FOLETTO: (duikt in elkaar omdat hij denkt een draai om de oren te krijgen, maar ze steekt de 

brief uit) Hoogdoorluchtige genadige Signora, dank, duizendmaal dank. Wat ik 

zeggen wilde, hoogdoorluchtige edele signora, mocht er iets bij zijn voor brenger 

dezes... 

ROSAURA: Hier, pak aan. 

FOLETTO: Ik ben en blijf uw hoogstonderdanige dienaar. Ik ben u uitermate dankbaar. Ik 

wens u nog duizenden jaren in voorspoed. Poesjelief, tot vanavond. (af) 

MARIONETTE: Moet gij doen, zal gij wat beleef!  

DIRK: Stop. Neen Mario. Zo niet. Je loopt langs de verkeerde kant af. Kijk (komt met 

brochure naar de scene, waar ook Mario naartoe gaat).  

ROSA: (op de scene tegen Marjan) Op dat papier van Tino stonden lieve woordjes... Het 

lijkt wel of hij echt van me houdt. 

MARJAN:  ’t Kan niet op. Na die cadeau van François. (sarcastisch) Zijn portret, omdat hij 

voor altijd bij u wil zijn. 

ROSA: Liever geen misbaksels in mijn ‘chacosse’. 

MARJAN: Gelukkig is er nog de achterbank van de BMW van Ralph.  

ROSA: Of de lening die door John in orde wordt gebracht. Sorry maar ik ben niet te koop. 
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MARJAN : Dus je valt op Tino, als ik het goed begrijp. 

ROSA: Hola, ik val op niemand. 

DIRK: (stopt zijn gesprek met Mario) Komaan, we gaan gewoon verder. Marjan! 

MARIONETTE: Mon Dieu, een nieuw ambassadeur. Dit is de dag van uw leven! 

ROSAURA: Wie is dat nou weer?  

MARIONETTE: Ziet u niet? Een Engelse dienaar. Come in, come in. 

BIRIF: (op, buig) Madam. 

MARIONETTE: (terzijde) Stijve hark. 

ROSAURA: U wenst? 

BIRIF: Milord Runebif stuurt mij. Hij kan niet komen, himself. 

ROSAURA: Zo. En verder? 

BIRIF: Dit luttele ding. (geeft juwelen)  

ROSAURA: O, ze zijn prachtig! Kijk nou toch even, Marionette, wat een schitterende juwelen. 

MARIONETTE: (terzijde) Dat is wel wat anders dan een liefdesbrief. 

ROSAURA: (terzijde) En wat anders dan een portret. Heeft de Lord nog iets gezegd? 

BIRIF: No, madam. 

ROSAURA: Wilt u hem hartelijk bedanken? 

BIRIF: Madam. (buigt en wil af) 

ROSAURA: Wacht. Hier. (wil fooi geven) Dit is voor jou. 

BIRIF: Ik ben beledigd, madam. (af) 

MARIONETTE: Een Italiaan zou nooit dat doen. 

ROSAURA: Een Fransman ook niet. 

MARIONETTE: Die Lord moet erg rijk zijn. 

ROSAURA: En royaal. Wat is dat voor sombere figuur? 

MARIONETTE: Arlequin, madame, op zijn Spaans. 

ROSAURA: Wat een vreemde gedaanteverwisseling. 

MARIONETTE: Een caprice van zijn malle kop. (Arlecchino op) 

ARLECCHINO: Die genade des chemels over die grande Dona Rosaura! 

ROSAURA: Wat is dit voor onzin! Hoeveel rollen speel jij vandaag? Wie stuurt je? 

ARLECCHINO: Ik kom in opdracht van mijn heer en meester, Don Alvaro di Castiglia. 

ROSAURA: En wat laat hij mij weten?  
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ARLECCHINO: Don Alvaro di Castiglia stuurt u een onschatbare schat. 

MARIONETTE: Madame, een schat! 

ROSAURA: En wat is die onschatbare schat?  

ARLECCHINO: Hier. Buig nu, o edele vrouw, in eerbied het statige hoofd. Dit is de boom van 

het roemrijke voorgeslacht van Don Alvaro di Castiglia, mijn meester. 

MARJAN:  (Valt uit haar rol als ze het bedrag ziet) Wat een kostbare schat!  

ROSA: Dat is geen kattepis. Heeft hij nog iets gezegd? 

ALEX:  Hij zei iets over de achterkant. Daar staat iets van zijn hand. Dat is ook 

interessant. Hij is een man van stand. Met weinig ver’stand’. 

DIRK: Hou u aan de tekst, mannekes. Vraag het aan de souffleur als ge het niet meer 

weet.  

ARLECCHINO: Hij zei zoveel… dat ik... ik... het nooit had onthouden als hij niet de goedheid 

had gehad het eigenhandig toe te vertrouwen aan dit papier. 

ROSAURA: Je krijgt meteen antwoord. 

MARIONETTE: Arlequin, wat is dat voor nonsens, al die verkleedpartij! 

ARLECCHINO: Afstand, waardigheid.  

MARIONETTE: O, la, la. Het begint jou te stijg naar de hoofd. 

ROSAURA: Hier is mijn antwoord aan je meester. 

ARLECCHINO: Volgaarne tot uw dienst, edele senora. 

ROSAURA : Tot ziens, Arlecchino. 

ARLECCHINO : (tegen Marionette) Adios, senorita. (Hij loopt waardig af) 

ROSAURA: Hij zal het ver brengen. Hij past zich wonderwel aan in iedere situatie 

MARIONETTE: Eh bien, madame, wie bent u nu de meest dankbaar? Je propose de Lord met 

zijn diamants. 

ROSAURA : Je vergist je, Marionette. Liefde kan je niet kopen met diamanten. Trouwens, de 

Lord wil helemaal niet trouwen. 

MARIONETTE: Dan zal het voor u niet zijn difficile om te kies voor die van de portrait. 

ROSAURA: Alweer mis. Die houdt voorlopig meer van zichzelf. 

MARIONETTE: U houdt misschien meer van een indrukwekkende stamboom? 

ROSAURA: Nee. Oude adel is weliswaar niet te versmaden, maar dat alleen is mij niet genoeg! 

MARIONETTE : Eh bien, je sais. De brief van die jaloers aanbidder is numéro un! 
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ROSAURA: Ook al mis. Iemand kan in zijn jaloezie te ver gaan en daardoor onoprecht en 

onbetrouwbaar worden. 

MARIONETTE: Dus geen van de vier? 

ROSAURA: Misschien wel alle vier. 

MARIONETTE: Maar trouwen u kunt niet met alle vier. 

ROSAURA: Eén zal ik er kiezen. 

MARIONETTE: Maar welke! 

ROSAURA: Ik moet er over nadenken. Ik wil niet alleen mijn hart, maar ook mijn verstand 

laten spreken.  

MARIONETTE: Et ensuite ze doet als alle vrouw en blijft zitten met de slechtste! 

 (licht uit, zaallicht aan) 

DIRK: Oké, kom laat ons naar de cafétaria gaan voor de nabespreking. 20 minuten pauze. 

 

 PAUZE 
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2e Bedrijf - 1e tafereel 

 

(John komt als eerste binnen, gaat op de scenerand zitten. Tino komt ook binnen) 

TINO: Ik heb gehoord dat Rosa bij jou op de bank is geweest? (John wandelt weg en 

geeft geen antwoord.) Werkelijk een zeer bijzondere vrouw... Zij verdient een 

eerlijke vrijgezel... Ik geef toe dat Rosa mij niet onverschillig laat, maar ik weet 

dat jij ook achter haar aan zit... (John zegt niks, terzijde) Er is niets uit te krijgen. 

(Iedereen komt binnen. Tot John) Dit is het ideale moment om haar te spreken... 

Nu zal ze nog even alleen zijn. Zou jij zo’n kans laten voorbijgaan...? Alle 

duivels, ben je doof? Heb je je tong verloren? Je bent zo flegmatiek dat ik niet 

eens kan zien wat er in je omgaat. 

JOHN: Dat zul je ook nooit te weten komen.  

TINO: God zij geloofd, het heeft gesproken. Uw zwijgzaamheid is benijdenswaardig, 

John, het heeft iets Macchiavellistisch. Ik wou dat ik dat ook kon, ik praat teveel. 

DIRK: (op) We beginnen met het tweede bedrijf, eerste tafereel. Zet u klaar, mannekens 

(Birif en Foletto op) 

BIRIF: Sir. 

FOLETTO: Hoogdoorluchtige heer. (De Graaf geeft hem een teken te zwijgen en geeft hem de 

brief) 

MILORD: Done it? 

BIRIF: Yes, sir. 

MILORD: Was she pleased? 

BIRIF: She thanks you. 

MILORD: That's all. (geeft hem een beurs met geld, Birif af. Foletto ziet alles aan, de Graaf 

geeft Foletto een teken dat hij moet opkrassen, Foletto houdt zijn hand op voor 

een fooi, de Graaf jaagt hem weg.) 

FOLETTO : Eh, la bella Italia! (af) 

GRAAF: (tot Milord) Gefeliciteerd, waarde vriend. Sommige mensen zijn echt voor het 

geluk geboren. Ze worden achterna gezeten door mooie vrouwen, de briefjes 

vliegen over en weer. Signora Rosaura... 
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MILORD: You are stupid. (af) 

GRAAF: Stupid? Stupido? Ik, stupido? Maar dat is een belediging! Dat zal hem zuur 

opbreken. Aan de punt van mijn degen rijg ik hem! Maar wat zegt mijn lieve 

Rosaura? Stuurt ze me de hel of de hemel? Wat het ook moge zijn, ik moet haar 

beslissing weten. (Hij opent de brief en leest.) Oh, wat een geluk, oh mijn liefste 

Rosaura, oh liefste woordjes die mijn hart tot rust brengen. Ben ik werke1ijk je 

liefde waardig, mijn enige en unieke schat? Mag ik dan werkelijk hopen? Je 

moedigt me dus echt aan je te beminnen en je trouw te zijn? Maar natuurlijk, dat 

zal ik, liefste. Ja! Dat zal ik, wees niet bang! En voor de Lord ben ik niet bang 

meer. Ik bezit haar hart. Rosaura, je zult de mijne zijn, dat hoop ik, dat wens ik. 

Ja, het zal gebeuren. (af onder het zingen van een lied) 

DON ALVARO: (op) Of Rosaura weet niet hoe het hoort, of Arlecchino is een waardeloze 

dienaar. Ik wacht hier buitensporig... bovenmatig lang! Die spanning is 

onhoudbaar. Die lakei krijgt ervan langs. Zo ben ik nog nooit behandeld. Maar... 

wie weet... Wellicht is Rosaura zo verdiept in die onafzienbare schare mijner 

voorvaderen... vierentwintig generaties... om te beginnen een koning, dan al die 

prinsen, natuurlijk, dat overzie je niet zo gauw. 

ARLECCHINO: (op) Senor! 

DON ALVARO: De boodschap?! 

ARLECCHINO: Lang leve de koning! Dona Rosaura is zeer op u gesteld. 

DON ALVARO: Dat is mij bekend, maar wat zegt ze van mijn prachtige stamboom? 

ARLECCHINO: Zij heeft hem gekust, gekust en nog eens gekust. Ze trok haar wenkbrauwen op 

en liet haar tanden knarsen van pure bewondering. 

DON ALVARO: Gij hebt mijn boodschap tot in die poentjes voorgedragen? 

ARLECCHINO: Tot in die poentjes.  

DON ALVARO: En die antwoord? 

ARLECCHINO: Hier, senor, het hoogstvereerde handschrift van senora Rosaura. 

DON ALVARO: Rustig mijn chart, rustig, bereidt oe voor op deze zoete zinnen. (leest) 'In grote 

dank aanvaard ik uw portret dat u zo vriendelijk was mij te sturen.' Portret, wat 

spreekt zij van portret? 

ARLECCHINO: (terzijde) Ocharme, nu is 't gebeurd. Dat is de brief voor de Fransman. Geen 
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probleem, hersens doe je werk! 

DON ALVARO: Vooruit, geef antwoord.  

ARLECCHINO: Dat is nogal duidelijk, senor. De stamboom van uw geslacht is het portret van 

uw grootheid, of niet soms? 

DON ALVARO: Exactamente, Si. Zo had ik het ook begrepen. (leest) 'Uw portret is mij des te 

dierbaarder daar ik sympathie koester voor het origineel.' Origineel? Wat 

origineel? 

ARLECCHINO: Vertelt u eens... wie stond er aan de oorsprong van uw boom? 

DON ALVARO: De koning van Castilië.  

ARLECCHINO: Ziet u wel, ziet u wel. Oh, die superbe vrouwelijke geest, sluwheid uw naam is 

vrouw. Zij vergelijkt u met een koning, het origineel, de oorsprong van uw stam! 

DON ALVARO: Exactamente, Si. Zo had ik het ook begrepen. ‘Het mijne kan ik u niet sturen 

want ik heb er geen’. 

ARLECCHINO: Zij heeft er geen! Zij heeft geen stamboom. 

DON ALVARO: Exactamente, si. Ik begrijp het! 'Ik stel uw kostbaar juweel zeer op prijs.' 

Kostbaar juweel? 

ARLECCHINO: Ze bedoelt een onschatbare schat, uw kostbare stamboom! 

DON ALVARO: Ik begrijp het, exactamente, Si. ‘Ik wil… het laten bewerken.' Oh diablos! Mijn 

stamboom bewerken? 

ARLECCHINO: Ze bedoelt: het in een gouden lijst zetten! 

DON ALVARO: Exactamente, Si. Dat begrijp ik ook wel. 'Om het voor eeuwig op mijn hart te 

dragen’. Maar dan kan ze niet meer bewegen met zo'n colosso op haar borst. 

ARLECCHINO: Voelt u het niet, dat is pure poëzie, ze draagt u altijd in haar hart! 

DON ALVARO: Exactamente, si! Dacht je dat ik dat niet begreep? Adios. 

ARLECCHINO: Senor. 

DON ALVARO: Wat wilt oe? 

ARLECCHINO: Hoe staat het met uw geheugen? 

DON ALVARO: Wat een waanzinnige vraag. 

ARLECCHINO: (steeks zijn hand uit) Een Spaanse grande houdt zijn woord. 

DON ALVARO: Jij hebt gelijk, ik was jou vergeten. Jij hebt mij goed gediend vandaag en 

daarvoor krijg je een beloning. Jij bracht een schat aan Dona Rosaura, hier is een 
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kleine schat voor jou. (Hij geeft hem een stukje papier.) 

ARLECCHINO: Wat is dit? 

DON ALVARO: Een bewijs van goed gedrag! (af) 

ARLECCHINO: Cretino! Zijn dat manieren! Wat een schurk! Maar dat zal ik hem betaald 

zetten. Ah, daar is monsieur Lebleu, die zal moeten bijpassen wat ik van die 

Spanjool te kort heb. Snel mijn Franse pakkie maken. (af) 

LEBLEU: (Op, bekijkt zichzelf in een spiegeltje) Die pruik staat toch niet comme il faut. De 

ene krulletje wil niet precies als de andere krulletje. En die rechterkant, ici, is een 

haarbreed langer dan de linker. Ik moet mijn coiffeur geven zijn congé. En er één 

laten komen uit Paris. In Venise weet niemand een perruque te kammen. En dan 

die laarzenmakers... dat is een constante ergernis. Ze geven je altijd weer te ruime 

schoen. Geen idee van wat staat... Een schoen staat pas goed als hij knelt. Ah, 

Paris, Paris! Niets gaat boven Paris! (ziet Arlecchino opkomen met veel 

references) Ah, les belles manières, les belles manières. En... Madame? Jij bent 

geweest? 

ARLECCHINO: Ah, monsieur, toen ik haar zag, was ik weg. 

LEBLEU: Weg? Waar naar toe? 

ARLECCHINO: Weg van haar! Wat een schoonheid, wat een gratie, wat een ogen, wat een 

neusje, wat een borsten! (reactie van Lebleu) …kinnetje, monsieur, kinnetje. 

LEBLEU: Hou op, hou op. Je hebt haar geoffreerd de portret? 

ARLECCHINO: Geoffreerd, ja. En ze heeft het verzalig gedrukt aan haar borst. Aan alle twee. 

LEBLEU: Arrête, arrête, je doet me zweven in zaligheid. 

ARLECCHINO: Ze kon er niet afblijven. Ze kuste het, ze knuffelde het. 

LEBLEU: Ma chérie! Je hebt gereciteerd mijn compliment? 

ARLECCHINO: Ik heb gereciteerd. Ik kreeg zelf de tranen in de ogen. 

LEBLEU: Bravo, Arlequin! Ik heb je gezegd, jij hebt een groot talent. (Hij kust hem.) 

ARLECCHINO: Monsieur, hou u vast, nu komt het! Zij... o lieve hemel. 

LEBLEU: Wat komt? Arlequin, wat deed zij? 

ARLECCHINO: Zij hoorde uw fraai gestyleerde zinnen en viel in zwijm. 

LEBLEU: O, je verrijkt me, je maakt me gelukkig, jij doet me opstijgen in zevende hemel... 

En kreeg je mee een antwoord? 



 
Wie speelt de weduwe? - Gie Beullens 

 

 50 

ARLECCHINO: (terzijde) Alle duivels, dat heeft die ander. (tot Lebleu) Kreeg antwoord, ja, ja, 

ma... 

LEBLEU: Wat ma...? 

ARLECCHINO: Ik heb verloren! 

LEBLEU: Verloren? Onwaardig sujet! Oh, oh, zoiets kostbaars verliezen? Hou me vast, 

want ik bega een ongeluk. Jij gaat sterven hier sur place. 

ARLECCHINO: Gevonden, gevonden. (terzijde) Liever de brief van de Spanjaard in zijn handen 

dan zijn degen tussen mijn ribben. 

LEBLEU: Ah, cher Arlequin, onvergelijkelijke serviteur. Je troost me. Viens dans mes bras. 

ARLECCHINO: (terzijde) Eerst sterven hier sur place en nu weer in zijn bras. 

LEBLEU: O blad papier, O blad musique. Danse mijn hart, danse. Dit wordt een moment 

van grote vreugde! (leest) 'Ik bewonder de prachtige stamboom van uw geslacht 

zeer.' Qu'est-ce que c'est, de boom van mijn geslacht? 

ARLECCHINO: (terzijde) Daar gaan we weer. (tot Lebleu) Moet ik begrijpen dat u niet 

begrijpen? 

LEBLEU: Geen woord. 

ARLECCHINO: Dat is Fransman en begrijpt het niet. (hij maakt een gebaar.) 

LEBLEU: C'est ça? 

ARLECCHINO: C'est ça. 

LEBLEU: 'Ik zie dat u stamt van vorsten.' Qu'est-ce que c' est que ça? 

ARLECCHINO: U begrijpen dat alweer niet? 

LEBLEU: Ik zie niet de verband. 

ARLECCHINO: Zij bewondert u als een vorst, als een vorstelijke boom! 

LEBLEU : Ah, c'est ça? 

ARLECCHINO : Oui, c'est ça. 

LEBLEU: Jij bent meer waard dan ik dacht. Continuons. 'De mijne kan ik u niet sturen, want 

ik heb er geen.' (Arlecchino maakt veelzeggend gebaar.) 'Zo ik de eer mocht 

hebben dit edele met u te delen.' Qu'est-ce que c’est que ça? (Arlecchino maakt 

weer een gebaar.) Ah, maar dat is fijn uitgedrukt, dat is zeer spits geformuleerd. 

'Dan zal uw boom de mijne zijn.' Maar dat is extraordinaire. Bravo Arlequin, 

bravo, jij zult worden beloond. 
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ARLECCHINO: (terzijde) Eindelijk. 

LEBLEU: Hoe kan ik jou belonen, mon ami? 

ARLECCHINO: Och, in zo'n geval kreeg ik vroeger van een Engelsman wel eens een beurs. 

LEBLEU: Een beurs? Een bourse? Wat is nu een bourse? Dat is toch veel te weinig. Dan jij 

had hem zeker niet de service bewezen die jij mij hebt bewezen. Jij krijgt een 

uitgelezen loon, een onderscheiding. Een honoraire voor je hele leven. Ik deel met 

jou... de kostbaarste dat ik bezit op aarde. (schenkt een stukje van de brief af en 

geeft het Arlecchino en gaat af) 

DIRK: Ok, we gaan verder op bladzijde 35. 

MARJAN: (op) Goed, Alex, dat was niet slecht.  

ALEX: Het liep lekker. Zeg, heeft Rosa nu al toegehapt. 

MARJAN: Hoe moet ik dat weten? 

ALEX: Jij bent haar kamenierster, jij hoort al haar geheimen te kennen. 

MARJAN: Vraag het dan maar aan Dirk, die is haar man. 

ALEX: Ex-man. Die zal het altijd wel als laatste weten.  

MARJAN: En heb jij al een voorstel gedaan.  

ALEX:  Ben je niet goed wijs. Die woont naast ons en mijn vrouw is zo jaloers als de pest. 

Maar Ralph loopt er achter. 

MARJAN: Ralph ook al? 

ALEX: Wie nog meer?  

MARJAN: John, François en Tino. 

ALEX : (doet of hij van niets weet) Allée, echt ? Bedankt voor de informatie. 

MARJAN: Maar dat gaat u iets kosten, hoor. 

ALEX:  Ok. Hier, ik deel met u de grootste schat, die ik in mijn bezit heb. (geeft het stukje 

papier dat Lebleu hem heeft gegeven en springt van de scéne af) 

MARJAN: (lachend) Smeerlap! Dat zet ik je betaald. 

ROSA: (op) Wat scheelt er.  

MARJAN: Niks, niks, hoe zit het met je aanbidders. Heb je er al één uitgekozen.  

ROSA: Ik wil die rokkenjagers wel eens op de proef stellen. Ik wil wel eens zien hoe 

eerlijk hun gevoelens wel zijn. Daar zal mijn keuze van afhangen! 

MARJAN:  De kans is dan groot dat het er geen van die vier wordt. 
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ROSA: Hoezo? 

MARJAN:  Omdat ze allemaal uit zijn op een avontuurtje. Hun hersens zijn gezakt tot onder 

de navel. 

ROSA: We zullen wel zien, ik moet me nu omkleden. Maar misschien moet jij me wel 

helpen, wil je dat doen? 

MARJAN: Ik zal mijn best doen. 

PANTALONE: (op) Ah, daar ben je! Lieve schoonzuster! Ik ben gekomen om mij te 

verontschuldigen. Ja, ik was vanmorgen een tikkeltje opgewonden en dan zeg je 

dingen die je niet meent. Maar ja, we hebben allemaal onze kleine zwakheden. 

Wil je mij dat niet euvel duiden? 

ROSAURA: Maar welnee, ik zou me moeten excuseren omdat ik me zo scherp uitliet over uw 

voorgenomen huwelijk met Eleonora. Maar het lijkt me zo zinloos om het met alle 

geweld door te drijven. 

PANTALONE: Tja, als ze nee zegt kunnen we altijd nog zien, hé. Maar ik ben er vast van 

overtuigd dat jij haar zult kunnen overhalen met mij te trouwen, als je dat wilt. 

Maar genoeg hierover! Wat ik zeggen wilde... In het vuur van ons gesprek, 

vanmorgen, heb ik wellicht de indruk gewekt dat jij niet meer welkom zou zijn in 

mijn huis hier, en dat spijt mij geweldig. Ik smeek je, maak geen plannen om weg 

te gaan, want als jij weggaat, dan ben ik ervan overtuigd dat je ook haar zult 

meenemen die het licht van mijn leven is geworden. 

ROSAURA: Ik dank u voor uw vriendelijke woorden, maar mag ik u als nieuw bewijs van uw 

goedheid om een kleine gunst vragen? 

PANTALONE: Maar natuurlijk! Zeg maar op! Alles wat je maar wilt! 

ROSAURA: Ik ben de laatste tijd nogal eens uitgenodigd door verschillende dames. Ik zou zo 

graag eens iets terugdoen. Mag ik ze vanavond ontvangen voor een klein feestje? 

PANTALONE: Maar natuurlijk, jij bent de vrouw des huizes! Het verbaast me dat je zoiets 

vraagt. Zeg me maar wat je nodig hebt, ik zorg voor alles. 

ROSAURA: U bent te goed! 

PANTALONE: Als je de kans hebt om met signorina Eleonora te praten, wil jij dan een goed 

woordje voor me doen? Zeg haar dat ze verstandig moet zijn. 

ROSAURA: Ik zal doen wat ik kan. En ik hoop dat mijn pogingen resultaat zullen hebben. 
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PANTALONE: Ah. Je geeft me weer nieuwe hoop. Je montert me weer helemaal op. Wij oudjes, 

wij hebben ook nog onze gevoelens, onze verliefdheden. (af. Dirk gaat naar hem 

en er wordt tussen hen gesproken) 

ROSA: Marjan, kom eens. Wil jij eens matchmaker spelen. 

MARJAN: (weer tot bij Rosa) Met wie wil je in contact komen? 

ROSA: ’t Is niet voor mij. Maar voor Helen. Je moet François zeggen dat ze hem ziet 

zitten en aan Helen vertel je dan weer het tegenovergestelde. 

MARJAN: Dat zij hem niet ziet zitten? 

ROSA: Neen, dat hij een boon voor haar heeft. 

MARJAN: Dat wordt niks, dat kan ik je wel zeggen. François is een supermacho en Helen is 

een beetje een watje. 

ROSA: Liefde kent geen wetten. Hij is duidelijk aan een liefje toe en zij wil wel zo’n 

flierefluiter. 

MARJAN: Maar Patrick is verliefd op haar? 

ROSA: Als ze een ander kan krijgen, denk ze nog wel een tweede keer na over Patrick. 

Vooruit, aan de slag! 

DIRK:  We gaan verder, vooruit, aan de slag! 

ROSA: Je haalt me de woorden uit de mond. (af) 

(Lebleu van één kant op, Don Alvaro van de andere) 

LEBLEU: (terzijde) De boom van mijn geslacht. De toespeling est un peu indiscret. 

DON ALVARO: (terzijde) Mijn stamboom is dus mijn portret. Die logica ontgaat mij... 

LEBLEU: (terzijde) Ik stam dus af van vorsten? Dat is vast de 1'ironie. 

DON ALVARO: (terzijde) Die oorsprong van een stamboom is toch niet een portret? 

LEBLEU: (terzijde) Een merkwaardige zin: 'Zo ik het edele met u mocht delen.' 

DON ALVARO: (terzijde) Mijn stamboom op haar borst. Ingelijst en al. Bij die heilige Madre 

de Dios. 

LEBLEU: (terzijde) Arlequin heeft zich vergist... 

DON ALVARO: (terzijde) Mijn dienaar heeft gefaald, chelaas. 

ARLECCHINO: (komt naar voren en verwisselt de brieven tijdens een komische act.) Met uw 

welnemen, signori! (af) 

LEBLEU: (terzijde) 'In grote dank aanvaard ik uw portret, dat u zo vriendelijk was mij te 
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sturen. Uw portret is mij des te dierbaarder daar ik sympathie koester voor het 

origineel. 'Ja, dat spreekt vanzelf dat is logique, zo helder als glas. 

DON ALVARO: (terzijde) 'Ik bewonder de prachtige stamboom van uw geslacht.' Ja, dat 

spreekt. Claro! 

LEBLEU: (terzijde) 'Het mijne kan ik u niet sturen, want ik heb er geen.' Oh, maar dat is 

touchant. Maar de andere lettre? Een fout van die imbécile.  

DON ALVARO: (terzijde) Mil diablos. Falsificacion d'Arlequin! 

LEBLEU: (terzijde) Die eerste was voor Don Alvaro. Mijn kop eraf… 

DON ALVARO: (terzijde) Die eerste was voor monsieur Lebleu. Mijn kop eraf... 

LEBLEU: Pardon, monsieur, u hebt wellicht geoffreerd een boom aan madame Rosaura? 

DON ALVARO: En u hebt wellicht een portret gestuurd? 

LEBLEU: Dat ontken ik niet! 

DON ALVARO: En ik geef het toe! 

LEBLEU: Ik verheug mij te zien zij heeft waardering voor uw famille. 

DON ALVARO: Ik ben getroffen door haar interesse voor uw uiterlijk. 

LEBLEU: U staat bij haar in de gunst. 

DON ALVARO: U ligt haar na aan het hart. 

LEBLEU: Alors, wij zijn rivalen. 

DON ALVARO: Met andere woorden, vijanden! 

LEBLEU: O, het hart van madame Rosaura is zo groot dat daar is plaats voor twee. 

DON ALVARO: Don Alvaro zal nooit die liefde van een vrouw delen met een ander! 

LEBLEU: Wat wilt u doen? 

DON ALVARO: Ik eis dat u afstand van haar doet. 

LEBLEU: Jamais! 

DON ALVARO: Dan oordelen die degens. 

LEBLEU: U wilt sterven voor een vrouw? 

DON ALVARO: U hebt die keus. Haar of uw leven. 

LEBLEU : A la bataille! 

DON ALVARO: Begeven wij ons naar een geschikte plaats. 

LEBLEU: Aan u de keuze van le terrain. 

DON ALVARO: (terzijde) Mijn zwaard vuil maken voor zo'n signeur, tsa! (Hij gaat af) 
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LEBLEU: Vive l'amour, vive la beauté. Voor een duel zijn het er twee, na een duel maar één. 

C'est moi! (af) 

MARJAN :  (tot bij François) Hé, François, wil je eens wat weten! 

FRANCOIS: Marjan! Ik wil mijn slaapkamer verven, maar ik weet nog niet in welke kleur. 

Mag ik niet in de jouwe komen kijken om eens een idee te hebben? 

MARJAN: Dat zou niet eerlijk zijn voor Helen. 

FRANCOIS: Wat bedoel je! 

MARJAN: Helen is dolverliefd op je.  

FRANCOIS:  Helen? 

MARJAN: Wist je dat niet. 

FRANCOIS: Neen, daar heeft ze nooit iets van gezegd. (Kijkt naar haar) Ze is wel een knappe 

griet. (zij kijkt ook naar hem) Helen, ik ben mijn telefoonnummer vergeten, mag 

ik dat van jou hebben. (Helen giechelt) Kan ik je ogen even lenen, want ik 

schilder en ik wil dat soort blauw voor mijn hemel. (Helen giecheld weer) 

HELEN: (giechelend) Doe niet onnozel. 

FRANCOIS: Ik ben uw trouwste aanbidder. 

HELEN: Sinds wanneer, als ik vragen mag? 

FRANCOIS: Sinds nu! Ik zie je nu met andere ogen! 

HELEN: Je loopt wel heel snel van stapel, vind je niet? 

FRANCOIS: Stapel? Inderdaad ja, ik ben stapel. Op u. 

HELEN: Je wil alleen maar je plezier. 

FRANCOIS: Helemaal niet. Ik wil verdrinken in je ogen. Me laven aan je kussen.  

HELEN: En ik geloof er geen stom woord van. 

FRANCOIS: Luister, schatje, ga je straks mee naar de Majestic. 

HELEN: O nee hoor, ga jij maar alleen. Dan koel je lekker af. 

FRANCOIS: Komaan, we kunnen er dansen ! 

HELEN: Ik moet er morgen vroeg uit. (giecheld gaat ze bij de anderen staan. Dirk komt tot 

bij François. Hij heeft het gesprek niet gehoord) 

FRANCOIS: Moet ik dan alleen gaan? Zonder één woord van liefde? Je bent wreed! 

DIRK: Tegen wie heb je het, François? 

FRANCOIS: O, Dirk, de vrouwen zijn wreed, man. Helen beantwoort mijn liefde niet. 
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DIRK: Als ik het goed begrijp ben je verliefd op haar. 

FRANCOIS: Ge moogt gerust zijn. 

DIRK: Zo, zo, dat is interessant. Sinds wanneer? 

FRANCOIS: Nog maar net. Ik hoorde dat ze op me valt. 

DIRK: Dat zou me verbazen, maar als jij het zegt! En is het wederzijds. 

FRANCOIS: Ach Dirk, je weet hoe ik over de vrouwen denk. Eén blik van een paar mooie 

vrouwenogen en ik ben verloren! 

DIRK: Dus als er morgen een ander paar ogen naar je kijkt ben je misschien weer 

verloren?  

FRANCOIS: Natuurlijk. 

DIRK: Begin dan maar te zoeken? 

FRANCOIS: Zoeken? 

DIRK: Naar nieuwe vrouwenogen en laat Helen met rust! 

FRANCOIS: Wat heb jij daar mee te maken? 

DIRK: Alles. Ik wil geen liefdesverdriet in mijn groep op een week voor de voorstelling. 

FRANCOIS: Maar dat zal niet gebeuren. Dirk, mijn beste vriend, ik zal voor beiden goed zorg 

dragen. Ze zullen niks te kort komen. 

DIRK: Beiden? 

FRANCOIS: Ze zijn allebei schatjes. 

DIRK: Liefde voor twee vrouwen tegelijk. Dat is bigamie. 

FRANCOIS: Misschien kan jij een goed woordje voor me doen. 

DIRK: Ik zou niet weten waarom? 

FRANCOIS: Je begrijpt toch mijn situatie. Ik wil eens van bil gaan. En wat kan het jouw 

schelen, je bent toch van Rosa weg en ik denk toch niet dat je wat met Helen hebt. 

Jij hebt toch wat impact op hen? 

DIRK: Ik heb inderdaad invloed op de groep en ik zou met hen kunnen praten. 

FRANCOIS: Prachtig, mijnheer de regisseur. Het zijn zulke snoesjes. (Dirk gaat naar zijn 

plaats) Wat ga je ze vertellen. 

DIRK: Ik heb gezegd dat ik het kan. Ik heb niet gezegd dat ik het zal doen. 

FRANCOIS: Oh, Dirk, dat valt me tegen van je. Je zou zweren dat je er nog niet over bent, 

kerel. (Dirk terug naar de regietafel) 
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2e bedrijf - 2e tafereel 

 

MARIO:  Moet er iemand iets drinken. (gaat naar de bak bier) 

JOHN: Ik wil wel een koffie. 

TINO: Koffie! Een Lord drinkt geen bier... Die drinkt koffie in het gezelschap van 

dames... Hij trekt voor een gewoon pintje en zijn vrienden hier zijn neus op... U 

zou toch echt wat minder de dikke nek moeten uithangen, mijn beste! Dat stomme 

spelletje van u, dat zwijgen, dat heeft iets dierlijks... We zijn hier allemaal gewone 

mensen onder elkaar... Rosa zal je animale temperament zeker weten te 

waarderen. (John staat op en gaat naar de andere kant van de zaal) Inderdaad 

loop maar weer weg, beentjes strekken, dat zal je goed doen, mijnheer de 

bankdirecteur! 

JOHN: (stopt, draait) Tino, hou eens op! 

TINO: Ik word niet graag gecommandeerd? 

JOHN: Als je een man bent, hou je daar dan buiten. 

TINO: Dat is juist het probleem. Ik ben een man. 

JOHN: Ja, met een grote bek! Je zou je beter wat gedragen! 

TINO: Van u zal ik zeker geen manieren leren. 

JOHN: Bemoei je met je eigen zaken. 

TINO: Ik doe waar ik zin in heb? 

JOHN:  Heb je dan zin in een rammeling. 

TINO: Toch niet van u, zeker. (Zij vechten.) 

PATRICK: (Komt er tussen) Stopt daar mee! Wat scheelt er met jullie. Juist een bende 

schoolkinderen. 

TINO: Godverdomme, mijn neus bloedt. Ben je nu tevreden? 

JOHN: Ja! 

TINO: Ik ga wat keukenpapier halen. (af) 

PATRICK: Waar was dat allemaal goed voor? 

JOHN: Als hij mij nog een keer beledigt, dan zal hij geen keukenpapier meer moeten 
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gaan zoeken. Ik maak hem af. Dat Italiaanse getreiter is verschrikkelijk.  

PATRICK: Wij respecteren elkaar hier. Binnen een paar dagen is het voorstelling, zijn jullie 

niet goed wijs.  

DIRK: Komaan. Ik zou liever wat actie op de scene zien, dan in de foyer. Komt er nog 

wat van? Patrick, doe er eens wat aan! 

PATRICK: Ik doe mij best, Dirk. Het is niet gemakkellijk met die kerels, die staat op het 

scherp van hun zenuwen… (hij gaat in stilte verder)  

MILORD: (gaat op de scene staan en begint het spel) Well, well, een gemaskerde lady. Zij 

draagt kleren, made in England. (Rosaura op als Engelse.) (terzijde) No Italian. 

Alleen een Engelse gaat zo door de knieën. (Ze knikt. Tot Rosauro) Madam, mijn 

complimenten. Een kop koffie? (Ze knik nee.) Chocolate? (Ze knikt nee.) Tea? (Ze 

knikt ja. Terzijde) She is real English! (Roept) Tea for two! (tot Rosauro) You are 

a Lady? 

ROSAURA: Yes, Milord. 

MILORD: Sit down, please, sit down. U kent mij? 

ROSAURA: Wie kent zijn geliefde nu niet. 

MILORD: What? You love me? 

ROSAURA Met all my heart. 

MILORD: Waar heeft u mij ontmoet? 

ROSAURA: In London. (Ze drinken.) 

MILORD: Wie bent u? 

ROSAURA: Dat is topsecret. 

MILORD:  Ken ik u? 

ROSAURA: Ik geloof van wel. 

MILORD: Heb ik u bemind? 

ROSAURA: Ik weet niet. 

MILORD: Dan bemin ik u nu. 

ROSAURA: You do? 

MILORD: Yes, I do. 

ROSAURA: Maar U bent gebonden. 

MILORD: Aan wie? 
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ROSAURA: Aan madam Rosaura. 

MILORD: Niets beloofd. 

ROSAURA: Dan bent u free? 

MILORD: Yes. 

ROSAURA: Kan ik hopen? 

MILORD: Yes, madam. 

ROSAURA: You love me? 

MILORD: Yes, madam. 

ROSAURA: Dat doet mij plezier? 

MILORD: Who are you? 

ROSAURA: Kan ik niet zeggen. 

MILORD: Ik hou niet van the blind date. 

ROSAURA: Vanavond ziet u mij. 

MILORD: Where? 

ROSAURA: Op een party. 

MILORD: Maar where? 

ROSAURA: Dat hoort u nog. 

MILORD: Ik ben geheel de uwe. 

ROSAURA: En madam Rosaura? 

MILORD: Al vergeten. Een landgenote heeft priority. 

ROSAURA: Geef mij een herkenningsteken. 

MILORD: Houdt u dit in de hand. (geeft GSM) 

ROSAURA: Thank you, Milord. Will you be there? 

MILORD: To be or not to be. That’s the question. 

ROSAURA: Oh, that's Shakespeare! 

MILORD: Shakespeare? Never heard of. (Who the fuck is Shakespaere) 

ROSAURA: Goodbye, Milord. (af) 

MILORD: Oh, how sweet it is. Een landgenote en dan zo mysterious en welopgevoed. Hoe in 

en in verleidelijk. En geen woord teveel. Farewell Rosaura, welcome, onbekende 

schone Lady! (af. Don Alvaro en Arlecchino op) 

DON ALVARO: Monsieur Lebleu is er vandoor! Tsa! Dat is een gedrag beneden elke stand. Hij 
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zal mijn degen niet ontgaan. Ik zal hem zoeken en ik zal hem vinden. Breng koffie 

met koekjes! (Mario brengt een koffie) 

ARLECCHINO: (terzijde) Nu of nooit. Dit is het moment om met die Spaanse Don af te 

rekenen! (tot Don Alvaro) Moge de hemel oe altijd beschermen, senor! 

DON ALVARO: Buenos dias, Arlecchino. 

ARLECCHINO: Ik moet oe edele spreken. Oe edele weet wel waarover. 

DON ALVARO: Waarover? Ik begrijp jou niet. 

ARLECCHINO: Over Dona Rosaura. 

DON ALVARO: Querido Arlecchino, breng goed nieuws van haar genegenheid. 

ARLECCHINO: Dat wilde ik oe juist vertellen. Ze zat aan tafel net zoals oe hier zit. Ze trachtte 

iets te eten, maar ze kon niets naar binnen krijgen, want ze deed niets dan chuilen 

en snikken. En tussen dat snikken en chuilen door, fluisterde ze oe naam: Don 

Alvaro di Castiglia. 

DON ALVARO: Rosaura, mi amor. Onze harten zijn een. Wat heeft zij nog meer gezegd? 

ARLECCHINO: Mag ik alles precies herhalen, senor? Met de bijpassende gebaren? 

DON ALVARO: Alles. Ik wil alles horen. Jij mag niets verheimelijken van haar passion. 

ARLECCHINO: Ze was aan haar dessert. Ze nam een biskwietje tussen duim en wijsvinger, zo, 

een als dit hier, ze dompelde dat koekje in haar koffie, zo... en nog één, en nog 

één… (met volle mond) en ze kauwde het fijn, heel fijn, want ze is een fijne 

dame... ze spoelde het door... zo, (gorgeld) en toen zei ze: ga naar Don Alvaro en 

zeg hem... dat ik geen kruimel om hem geef! (rent lachend weg) 

DON ALVARO: Aaaah! Bandiet. Oplichter. Klaploper. Grijp hem. Naar het schavot met hem, 

aan die garote. Dona Rosaura doet zoiets niet. Zij bemint mij, zij waakt over mij. 

Laffe schurk! Ik barst uit elkaar! (Lebleu op) 

LEBLEU: Du calme, du calme. Ik werd opgehouden.. 

DON ALVARO: Alerta! 

LEBLEU: Rosaura, mon amour, dit is mijn offer aan jou! 

DON ALVARO: Vluchten doet alleen een lafaard!  

LEBLEU: Vluchten, ik zal u leren vluchten! 

(Zij vechten. Rosaura komt op.) 

ROSAURA: Monsieur, wat doet u? 
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LEBLEU: Onbekende schoonheid, ik vecht voor mijn liefde. 

ROSAURA: Mais c'est affreux. U zet uw leven op de spel voor een Italiaanse vrouw. En zoveel 

Françaises die smachten naar u, die heel stil wegsterven om één blik van U. 

LEBLEU: Uitgedaagd ben ik door een rivaal: het gaat om mijn honneur. 

ROSAURA: Honneur, honneur. (Zij knielt.) Je vous supplie, monsieur. Heb genade met een 

vrouw die leeft in liefde... voor u. 

LEBLEU: Debout, ma chérie, daar kan ik niet tegen, ik smelt. 

ROSAURA: Ik blijf hier liggen aan de voet, tenzij u beantwoordt mon amour. 

LEBLEU : (knielt ook) Oui, mon unique amour... oui, pour la vie. Je le jure! 

ROSAURA: Hoe dan, monsieur? U duelleerde voor andere dame. 

LEBLEU: Ik laat haar, ik abandonneer haar voor u. 

ROSAURA: Zweer haar dan af en zeg het uw rival. 

LEBLEU: Un moment. (tot Don Alvaro) Amice, deze Franse dame is ineens amoureuse van 

mij. Wij hebben gezworen trouw pour la vie.' Nog één klein moment en zij doet af 

haar masker. Blijkt zij een beauté, dan laat ik u Rosaura. Vous permettez, 

monsieur, dat wij pauzeren une minute? 

DON ALVARO: U zult mijn wrekende hand niet ontgaan senor. (af) 

LEBLEU : Me voilà, me voilà. Ik abandonneer Rosaura, zoals u hebt verordonneerd. Maar 

permitteert u mij te zien uw gezicht... 

ROSAURA: Op dit moment is dat impossible! 

LEBLEU: Maar wanneer dan wel, madame? 

ROSAURA: Over enkele uur, monsieur. 

LEBLEU: Maar u kent mij, u adoreert mij, u smacht naar mij. 

ROSAURA: Voor u ik ben gereisd naar Venise, ik heb verlaten Paris. Het was een bedevaart, 

een pelérinage. 

LEBLEU: (terzijde) Dit is de grand amour, de grande passion van de Française... O, hoe 

trouw is zij en hoe groot is mijn aantrekkingskracht! (tot Rousaura) Maar ik houd 

het niet meer uit, zonder te zien de schoonheid van uw visage... Mag ik heel 

eventjes... 

ROSAURA: Hélas, dat is onmogelijk, mon amour. 

LEBLEU : Mais pourquoi? Waarom niet? 
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ROSAURA: Mijn réputation en mijn pudeur. Een grande dame betreedt nimmer de café zonder 

een masque tegen indiscrete blik. 

LEBLEU: Maar en France we zijn toch niet zo preuts! 

ROSAURA: Maar we zijn hier niet en France. 

LEBLEU: Laten we dan ergens heen gaan, entre nous... waar wij kunnen zijn ongestoord. Ik 

sterf van verlangen. 

ROSAURA: Non, monsieur, ik ga weg en u blijft hier. 

LEBLEU: Bent u gekomen enkel om mij te kwel? 

ROSAURA: Vanavond u ziet mij terug. Geeft u mij een herkenningsteken. 

LEBLEU: Voici. Een flacon de parfum. (Geeft flesje parfum) 

ROSAURA: Daaraan kunt u mij herkennen. 

LEBLEU: Waar vind ik u ce soir? 

ROSAURA: Dat hoort u nog. 

LEBLEU: Ah, madame, wat bent u wreed en gemeen! 

ROSAURA: Ah, monsieur, dan kent u mij slecht. (af) 

LEBLEU: Ik mag haar niet volgen? Ik mag niet zien haar in de gezicht. Wie kan zij zijn? 

Een Française, mij nagereisd naar Venise?. Wie weet, het is een caprice van één 

van die vrouw die zich met carnaval permitteer iemand te houden voor de gek. En 

als ik heb opgegeven Rosaura vis ik achter de net. Ik sla een figure de modder! 

Ah, Rosaura. Ik geef haar niet op voor ik heb iets beters. (Don Alvaro op) Don 

Alvaro! 

DON ALVARO: Senor, wat wilt oe. 

LEBLEU: De Franse dame wil niet afdoen haar masque. Zolang ik haar niet zie, ik handhaaf 

mijn aanspraken op madame Rosaura. 

DON ALVARO: Oe ziet niet af? Dan maar kwaadschiks! Alerta! 

LEBLEU : Vive la France! (Zij vechten.) 

DON ALVARO : Arriba la Espana! (Rosaura komt op als Spaanse.) 

ROSAURA: Caballeros. Néér die degens! 

DON ALVARO: Una dama Espanola! 

LEBLEU: Madame, uw houding ontwapent mij, meer nog dan uw woorden. Uw blik vol 

vuur doet ontvlammen mijn hart! 
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ROSAURA: Ik ken oe niet. Ik spreek tot Don Alvaro di Castiglia. 

DON ALVARO: Dama grandissima, waarmee kan ik oe dienen? 

ROSAURA: Verwijder deze Fransman. Ik wil spreken tot oe onder vier ogen! 

DON ALVARO: Wilt oe zo goed zijn mij te laten alleen met deze dame? 

LEBLEU : Avec plaisir. (af) 

ROSAURA: Don Alvaro, oe verbaast mij. Oe, met oe voorgeslacht, oe met oe ongerept 

voorvaderlijk blazoen, oe smijt die cheilige naam van oe familie door het slijk. 

Porque'? Ayayay, staat de schaamrood oe niet reeds naar de kaken? Gij wilt oezelf 

verlagen tot het afschuwelijke chuwelijk met de dochter van een koopman? Hoort 

gij niet de afkeer die doorklinkt in dit woord? Ayayay, Caramba Don Alvaro, Het 

cheerlijke bloed van oe voorvaderen, de eer van oe vaderland, waar nimmer de 

zon over ondergaat, zij schreeuwen wraak. En mag dit alles oe nog altijd niet 

afbrengen van oe onzalige voornemens, zie, dan staat hier, hier voor oe, een 

onbekende vrouw die oe al jaren zwijgend en verbeten aanbidt, maar die daarom 

dan ook het recht bezit en die plicht oe oe gedragingen zwaar aan te rekenen. 

DON ALVARO: (terzijde) Ayayay, schande over mij. Dit is die stem van Espana, dit is die stem 

van mijn geweten. Ik erken mijn schuld en ik wil boeten. O Rosaura, hoe zeer 

verdient gij te zijn aanbeden. Maar inderdaad niet door een Don Alvaro di 

Castiglia! (tegen Rosaura) Edele, hoogstaande vrouw. Zo moet ik oe aanspreken, 

want zo klinkt het uit oe stem. Mijn geest is in verwarring. Het schaamrood slaat 

over mijn ogen, over mijn hart. Genade, pardon, smeek ik oe. Laat mij weten hoe 

ik voor dit lage gedrag ooit kan boeten. 

ROSAURA: Als eerste straf dan voor oe schaamteloos gedrag, gij zult mij toebehoren, mij 

beminnen, maar zonder mijn gelaat te zien. Gij zult mij gehoorzamen, maar 

zonder te vragen naar de waarom. 

DON ALVARO: Ayayay, dit is teveel... 

ROSAURA: Caramba, dit is nog veel te weinig. Voor wie zich afgeeft met de dochter van een 

handelaar. 

DON ALVARO: Oe hebt gelijk. Ik moet het doen. 

ROSAURA: Voorts... oe zweert mij eeuwig trouw, zonder de zekerheid van enige beloning. Ik 

laat oe gangen nagaan zonder dat oe dat merkt. Geef mij een voorwerp ter 
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herkenning, opdat oe weten zal wanneer ik oe aanspreek. 

DON ALVARO: Hier, neemt oe deze tabaksdoos. (geeft zijn sigaretten) 

ROSAURA: Ah! Een geschenk van een andere dame? 

DON ALVARO: Ik had geruild met Dona Rosaura, die doos is weinig waard, ik heb er geen 

behoefte meer aan. 

ROSAURA: Don Alvaro, gedenk oe eigen waarde en mijn liefde. 

DON ALVARO: Ik blijf oe trouw, ik doe mijn woord gestand. 

ROSAURA: Later zie ik oe weer. 

DON ALVARO: Mag ik tenminste weten wie oe bent? 

ROSAURA: Oe zult verbaasd staan als oe het eenmaal hoort. (af) 

DON ALVARO: Waarlijk, dit is een dame uit die hoogste rangen van die Spaanse noblesse. Dit 

is een prinses, verliefd op mij en dus onbarmhartig voor al wat een smet werpt op 

mijn naam. Om liefde, amor infama, had ik mijzelf bijna vernederd. (af. Tino en 

Alex op) 

TINO: Wat zeg je? Ik versta je niet. 

ALEX: Wel, Marjan heeft mij vertelt dat Rosa vanavond zal besluiten wie de man van 

haar leven zal worden. 

TINO: Al na één avond? En weet je ook wie het is? 

ALEX: Volgens mij maakt Ralph een goeie kans? 

TINO: Ralph? Wat heeft die kerel haar te bieden? 

ALEX: Hij heeft centen en een mooie auto. 

TINO: Hoe is het mogelijk? Ik dacht dat ze een verfijndere vrouw was. Een geluk dat ik 

me niet heb laten vangen aan haar charmes. 

ALEX:  Kom, doe nu niet flauw. Ofwel ben een slechte acteur, ofwel weet je het zelf niet 

TINO: Denk jij dat ik achter Rosa aanzit? 

ALEX:  Si, signor. 

TINO: Het spijt me. Hoe aantrekkelijk ik ze ook mag vinden. Ik zou nooit met mijn 

gevoelens laten spelen. Een relatie moet iets meer hebben dan schoonheid. 

Diepgang, trouw, eerlijkheid. Wat zou het voor een relatie zijn die op één avond 

kan worden beslist?  

ALEX: Kom, geef maar toe dat je niet rouwig zou zijn als jij die uitverkorene zou zijn, 
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straks. 

TINO: Zeer vereerd. Alleen ben ik bang dat er weer iets teveel rivalen zullen zijn. 

ALEX: Geen zorgen, Tino. Iemand als Rosa weet best hoe ze iedereen tevreden moet 

stellen. 

DIRK: (Van zijn regietafel) Gebeurt daar nog iets? 

BENNY: We wachten nog op Rosa. 

ROSA: (komt op.) Ik ben er. Ik sta hier te wachten. 

GRAAF: Kijk eens Arlecchino, hoe die gemaskerde dame naar me lonkt. 

ARLECCHINO: Kijk maar uit, signore, een masker is bedrieglijk. Je kijkt in het licht en je tast 

in het duister! 

GRAAF: Kan ik u van dienst zijn? (Rosaura zucht alleen maar) O, zuchten en zwijmelen, 

daar schiet u niets mee op. Vroeger was ik daar ingetrapt, maar die tijd is voorbij. 

Jammer voor u dat meneer Lebleu niet in de buurt is... 

ROSAURA: Signore, u beledigt een dame die u niet eens kent. 

GRAAF: Scusi, signora, scusi... maar uw masker en uw gedrag deden mij veronderstellen 

dat u helemaal geen dame bent. 

ROSAURA: Helaas, waar kan de liefde een vrouw al niet toe brengen! 

GRAAF: Bent u dan verliefd op mij? 

ROSAURA: Helaas! 

GRAAF: Dat is dan niet wederzijds. 

ROSAURA: Als u mij zou kennen, zou u dat niet zeggen. 

GRAAF: Signora, al rees u op uit de golven als Venus in persoon dan nog zou ik niet 

verliefd worden. 

ROSAURA: Waarom niet? 

GRAAF: Omdat mijn hart al aan iemand anders toebehoort. 

ROSAURA: En wie is dat, als ik vragen mag?  

GRAAF: Dat mag u zeker. Dat is geen geheim. Ik hoor voor eeuwig toe aan signora 

Rosaura dei Bisognosi. 

ROSAURA: De... weduwe? 

GRAAF: De weduwe, ja. 

ROSAURA: Wat heeft u een slechte smaak. Wat is daar nou voor moois aan? 
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GRAAF: Alles. Ze is volmaakt. Volmaakt, begrijpt u? E basta! 

ROSAURA: Ze is niet eens van adel. 

GRAAF: Zij is edel van inborst en komt uit een zeer goede familie 

ROSAURA: Ik dacht dat signora Rosaura haar hart aan een ander verpand had. 

GRAAF: Denkt u dat maar. Ik vertrouw haar. En al was het zo, dan zal ik haar nog trouw 

blijven. 

ROSAURA: U bent wel standvastig. 

GRAAF: Ik zei u al: u heeft geen enkele kans.  

ROSAURA: Als ik mijn incognito zou onthullen, dan kon mijn aanblik u... 

GRAAF: Spaart u zich die moeite. Houdt uw masker maar rustig op, dan kunt u rustig 

blozen bij dit blauwtje. 

ROSAURA: Tja, dan ga ik maar.  

GRAAF: Dat lijkt mij ook het beste.  

ROSAURA: Als ik maar iets van u had, als herinnering, een souvenir. 

GRAAF: Een souvenir van een man, bij wie u een blauwtje loopt? 

ROSAURA: Toe, doet u mij dat plezier. 

GRAAF: Ik begrijp 't. Een halve dukaat, is dat genoeg? 

ROSAURA: Ik heb uw geld niet nodig. 

GRAAF: Wat wilt u dan? 

ROSAURA: Dit zakdoekje hier. (af) 

GRAAF: Dat is me ook wat. Dat had ze dan toch meteen kunnen zeggen, dat ze een 

zakdoek nodig had. De wereld zit toch vol met vreemde schepsels. (af) 
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2e bedrijf - 3e tafereel 

 

(Iedereen kleed zich wat om. Rosa neemt de GSM van John en wacht duidelijk ope 

en telefoontje. Ze gaat af achter de scene) 

MARJAN:  Hoe zit het met Patrick, Helen? Hij is zo mak als een lammetje. Hij zal alles voor 

je doen. 

HELEN: Maar ik wil hem niet.  

MARJAN: Francois? 

HELEN: O, hij is aantrekkelijk, zijn temperament meeslepend, hij kan je doen lachen... en 

zijn woorden, die geloof ik gewoon niet. 

MARJAN:  En waarom niet? 

HELEN: Hij flirt maar wat en zegt dingen die nergens op slaan. 

MARJAN:  Woorden zijn niet zo belangrijk, maar daden. 

HELEN: Ja, zijn daden liegen er ook niet om. 

MARJAN: Maar als hij je nu eens een bewijs van zijn liefde geeft… 

HELEN: Dat doet hij toch niet. 

MARJAN:  Stel dat hij het doet. Zou je hem dan wel willen? 

HELEN: Ja, ik vind het een toffe. 

MARJAN: Ik krijg hem wel zo ver? 

HELEN: Maar zit hij niet achter Rosa aan? 

MARJAN: O, die heeft er wel genoeg. En zij wil hem toch niet. 

HELEN: O. 

MARJAN: Ik zal het allemaal wel arrangeren. Ik heb al wel meer paartjes bij elkaar gebracht.  

HELEN: Dan laat ik het helemaal aan jou over. (Marjan af tot bij Ralph en geeft hem een 

papiertje) 

RALPH: (duidend op het papiertje) Van wie komt dat? 

MARJAN: Van mijn vriendin Cathy. 

RALPH: Blonde Cathy? (leest) Afspraakje? Bel 0347/214932. Met veel plezier zelfs . (pakt 

zijn GSM en vormt het nummer en de achter de scene belt een GSM. Hij stopt en 
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na een korte pauze) Hallo. Ik heb je papiertje ontvangen. Waar wil je afspreken? 

De majestic? Goed. Morgen 10 uur? Ik zal er zijn… En doe proper ondergoed 

aan, hé. (Lacht hartelijk en haakt in) 

(de kamer van Rosaura. Eleonora gaat naar scene. Rosaura op van achter de 

scene) 

ROSAURA Ah, Eleonora. Jij komt toch ook?  

ELEONORA: Natuurlijk, ik was juist naar je op zoek.  

ROSAURA: Luister, het is best mogelijk dat ik vanavond het besluit neem om weer te trouwen. 

Wat ga jij dan doen, zonder mij? 

ELEONORA: Ik had gehoopt dat je voor mij ook een man zou vinden. 

ROSAURA: Wil je signor Pantalone?  

ELEONORA: God bewaar me. Nee. 

ROSAURA: Maar wat kan ik voor je doen?  

MARIONETTE: Excusez-moi, madame. Met al die relations van u, schiet er toch wel over 

eentje? 

ROSAURA: Marionette, het huwelijk is iets anders dan een spelletje kaart. Daar hebben we de 

eerste gast. 

GRAAF:  (op) Goedenavond, signora. Zeer vereerd met uw uitnodiging. 

ROSAURA: De eer is geheel aan mij, Graaf. Gaat u zitten. 

MARIONETTE: (terzijde) De jaloerse minnaar is numero un. 

GRAAF: Dank u. En dank ook voor uw hoffelijke brief. 

ROSAURA: Die kwam recht uit het hart. 

DON ALVARO: (op) Mijn hulde aan Dona Rosaura. 

ROSAURA: Uw dienares, Don Alvaro. 

DON ALVARO: Buenas noches, geëerd gezelschap! 

ROSAURA: Wilt u plaats nemen? 

DON ALVARO: (terzijde) Hopelijk komt die onbekende dame hier niet. (tot Rosaura) Waar 

staat mijn stamboom? 

ROSAURA: In mijn boudoir. 

DON ALVARO: U had hem moeten zetten hier, dan hadden alle gasten hem kunnen 

bewonderen. 
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MARIONETTE: Zal ik hem voor de voordeur zetten, daar komen nog meer mensen voorbij. 

MILORD:  (op) Hello.  

ROSAURA: Milord, welkom. Neemt u plaats.  

MILORD: Ma’am. 

MARIONETTE: (terzijde) Ma'am, ma'am, altijd dezelfde. Precies een schaap. 

ROSAURA: Het doet me veel genoegen dat u gekomen bent. 

MILORD: Het genoegen is geheel aan mijn kant.  

MARIONETTE: (terzijde) Dat had je gedacht! 

LEBLEU: (op) Madame Rosaura, mijn ravissante madame Rosaura. Mijn dank is 

onuitsprekelijk. Mademoiselle Eleonora, uw schoonheid verblindt mij. Chers 

amis, votre serviteur. Marionette, bonsoir. 

MARIONETTE: (terzijde) Zo, tenminste eentje die kan maken de soirée amusant. 

ROSAURA: Monsieur, gaat u zitten. 

LEBLEU: O, ik zie, de ereplaatsen zijn al bezet. Tant pis. Derangeert u zich niet. Ik plaats 

mij naast deze ravissante jonge schoonheid. Madame Rosaura, ik hoopte te zien 

een bijou, daar op uw buste en ik zie 't niet. 

ROSAURA: U bedoelt het portret? 

LEBLEU: Precies, le portrait. 

ROSAURA: Het zal u zo duidelijk worden, monsieur. Mijne heren. Voordat Marionette de wijn 

serveert, wil ik u vergasten op een kleine toespraak. U heeft toch geen bezwaar? U 

hebt alle vier voor mij bijzondere attenties gehad. Don Alvaro vereerde mij met de 

stamboom van zijn huis, monsieur Lebleu betoverde mij met zijn portret, Milord 

verraste mij met kostbare juwelen, de Graaf van Bosco Nero overtuigde mij van 

zijn waardering en respect. U kunt mij niet delen, maar ik kan kiezen. Mijn keuze, 

dat ben ik aan u verplicht, mijn keuze berust niet op een gril, zij is het resultaat 

van wikken en wegen. Milord Runebif wil geen vrouw om mee te trouwen. 

Desondanks wil hij toch bepaalde aanspraken op me maken. Toevallig ken ik een 

Engelse dame in de stad. Zij vraagt mij hem eraan te herinneren dat hij haar liefde 

en eeuwige trouw heeft gezworen. Zij gaf mij deze doos mee voor de Lord met de 

boodschap dat de dame die de doos ontving en de dame die de doos terugbrengt, 

één en dezelfde persoon zijn. (geeft hem zijn GSM terug) Monsieur Lebleu heeft 
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mij het hof gemaakt met een overstelpende overdaad aan amoureuze woorden, 

geraffineerde attenties en keurig voorgedragen momenten van wanhoop. Ik heb op 

het punt gestaan hem te geloven maar… een onbekende landgenote van hem 

verzoekt mij hem er toch vooral aan te herinneren dat hij mij eens en voor altijd 

heeft afgestaan aan zijn rivaal. Om zijn herinnering wat op te frissen krijgt hij dit 

flesje, een flacon Franse parfum, met de verzekering dat de onbekende niet alleen 

het flesje kreeg, maar het hierbij ook weer teruggeeft. Op andere wijze had ook 

Don Alvaro mijn achting verworven en zelfs mijn persoonlijke voorkeur, dat wil 

ik u niet verhelen. Ik was zeer geïmponeerd door zijn oeroude adelshuis, maar 

toen - en hij zal het zich zeker herinneren - wist een onbekende Spaanse dame 

hem aan te praten hoe laag een huwelijk zou zijn met een koopmansdochter en 

hoe ze hem beval deze vrouw te verlaten, die een smet was op zijn naam. Als 

aandenken: hier is de doos van de verachte weduwe (geeft sigaretten terug). De 

Graaf van Bosco Nero daarentegen blijkt een man te zijn die gemaskerde 

onbekende dames bejegent met een onverschilligheid, met een onhoffelijkheid, ja 

met een ruwheid zelfs die u vreemd zal aandoen. Een onbekende vrouw die werd 

verteerd door verlangen naar deze man, hij heeft haar zelfs niet het geringste 

aandenken willen afstaan. Zij heeft hem dat souvenir moeten ontrukken. En 

hierbij, ten overstaan van zijn rivalen, ontvangt hij het terug met de hand van zijn 

verloofde. 

GRAAF: Oh me beato! Oh momento felice! Ik ben de gelukkigste man van de wereld! 

MARIONETTE: (terzijde) Qu'est-ce que j'ai dit: De slechtste van de vier. 

ROSAURA: Heren, wees niet kwaad voor mijn onbehoorlijk gedrag. Maar geniet van mijn 

geluk en feest met mij op dit nieuwe huwelijk.  

LEBLEU: Vive l'amour! Lang leve de huwelijk!  

MARIONETTE: Pauvre madame, ik heb te doen met u.  

ROSAURA: Idiootje, je weet niet half hoe gelukkig ik ben. (applaus van de andere acteurs) 

DIRK: (van regietafel) Goed. Morgen is de volgende repetitie. Iedereen op tijd dan 

kunnen we op tijd naar huis. En Patrick, zorg nu eens voor die kleren, man. 

Benny, kunnen we hier nog eens een paar dingen doornemen. Tot morgen 

allemaal. (De spelers ruimen op, nemen afscheid en vertrekken één na één) 
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ALLEN: Tot morgen. Om wat uur morgen, Benny? Doen we dan weer het hele stuk. Etc.  

RALPH: (komt tot bij Rosa) Ik heb gehoord dat je voor mij hebt gekozen? 

ROSA: Is dat zo? Ik dacht dat nochtans niet. 

RALPH: Wat bedoel je? 

ROSA: Bel eens naar het laatste gebelde nummer op je GSM. (Ralph kijkt haar 

verdwaasd aan) Doe het nu maar. (Ralph doet het en de GSM van John begint te 

bellen) 

JOHN: Hallo? Hallo? (hij draait zich naar Ralph en ziet dat hij een GSM in zijn handen 

heeft) Ben jij dat Ralph? Stom grapje. (hij haakt kwaad in) 

ROSA: Ik stuurde Marjan met dat papiertje met daarop het nummer van de GSM die ik 

van John had gekregen voor het stuk, je belde dus naar mij.  

RALPH: Marjan zei dat het Cathy was. 

ROSA: En meer heb jij niet nodig, nietwaar. 

RALPH: Typisch vrouwelijk. Ik ben nochtans de man van je dromen.  

ROSA: Ja, maar sinds ik in therapie gegaan ben, heb geen nachtmerries meer. 

RALPH: Jij zal nooit een man vinden, die kan voldoen aan jouw eisen. (John komt erbij 

staan) 

ROSA: Ik denk dat ik die al gevonden heb. (Ralph af) 

JOHN: Wat hoor ik, heb je je keuze gemaakt? 

ROSA: Ja, John. Ik wil je danken voor het in orde brengen van mijn lening. Maar zaken 

en vriendschap mogen niet samengaan.  

JOHN: Ik ben zeker dat wij beiden hetzelfde willen. 

ROSA: Bedoel je: sex met een vrouw? 

JOHN: Hou me niet voor de gek. Ik hou van je. 

ROSA: En wat doe je met je vrouw, John? 

JOHN: Ach, we zijn uit elkaar aan het groeien. 

ROSA: Ah zo… en weet zij dat ook al. 

JOHN: Natuurlijk. 

ROSA: Dan toch maar van zonet, want daarstraks in de fitness heeft ze me nog gezegd dat 

jullie nog even verliefd zijn als in het begin. 

JOHN: Het is een ander soort liefde. 
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ROSA: Dat soort liefde wil ik niet, ga maar terug naar je kroost. Ze wachten op jou. (John 

druipt af. Francois komt dichter) 

FRANCOIS: Hoe zit het. Bij mij thuis of bij jou.  

ROSA: Beiden. 

FRANCOIS: (Blij) Wat? Beiden? 

ROSA: Ja, jij naar jou thuis en ik bij mij. 

FRANCOIS: Ik zou je alle kanten van de kamer hebben laten zien. 

ROSA: Ik word er nu al misselijk van. 

FRANCOIS: Maar geef me je telefoonnummer, dan bel ik je af en toe eens op. 

ROSA: Hij staat in het telefoonboek. 

FRANCOIS: Maar ik ken je achternaam niet eens.  

ROSA: Die staat ook in het telefoonboek. (ze gaat haar kleren inpakken en laat Francois 

achter) 

MARJAN: (komt naar Francois) Rosa is niks voor jou, ik heb iemand anders voor je! 

FRANCOIS: Ik wil er niet van weten. Ik word homo!!! 

MARJAN:  Waarom zou je. Daar zit je vrouw. 

FRANCOIS: Helen? Was dat maar waar. Zij gelooft geen woord van wat ik zeg. Zij is niet 

verliefd op mij. 

MARJAN: Dan kent u haar slecht. 

FRANCOIS: Is dat waar, wat Marjan zegt? 

HELEN: (die op een afstand volgde) Ja, ‘t is waar! 

FRANCOIS: Wil jij mijn lief worden? 

HELEN: Als je het me vraagt op een iets romantischere manier, zeg ik misschien ja... (ze 

gaan gearmd weg) 

BENNY: (Is klaar met Dirk. Tegen de anderen) Tot morgen, mannekens. En op tijd. Dirk, 

gooi jij de sleutel nog in de brievenbus, als ge vertrekt.  

DIRK:  Tuurlijk, Benny. (ruimt nog zijn eigen dingen op) 

ROSA: (is tot bij Tino gekomen) Wel Tino, ben jij kwaad op mij? 

TINO: En of! Je speelt met de mannen. Je denkt dat je iedere man kan rond je vinger 

winden. Maar ik ben niet als de anderen. 

ROSA: Je vergist je. Ik heb heel veel respect voor je. Jij bent inderdaad niet zoals die 
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anderen. Jij dringt je niet op. 

TINO: Maar dat had je waarschijnlijk liever. Je bent niet trouw, je fladdert van man tot 

man.  

ROSA: Dat is niet waar. Integendeel.  

TINO: Ik zie wat ik zie. Dirk had gelijk om bij je weg te gaan. 

ROSA: Daar weet jij niks van. Dus daar kan jij je niet over uitspreken.  

TINO: Mij maakt het niets meer uit. Ik hield van je, Rosa, maar het zou niet werken 

tussen ons. 

ROSA: Dat denk ik ook niet, Tino. 

TINO: Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn, als je dat maar weet. 

ROSA: Maar ook niet om zijn leven met slechts één persoon te beleven. 

TINO: Ik zie je morgen, goedenavond. (af) 

ROSA: Ja, dag. (ze gaat naar Dirk, die nu de enige overgeblevene is in de zaal) Hallo. 

DIRK: Ik ben blij dat ik je nog even kan spreken, zonder dat er iemand anders in de buurt 

is.  

ROSA: Ik ook. 

DIRK: En? Is de eerste kennismaking bevallen? Ook met de horde bronstige stieren? Kan 

je je voorstellen dat ze me zelfs kwamen vragen om voor hen een goed woordje 

bij je te doen. Zij weten zeker niet dat ik je nog altijd graag zie. 

ROSA: Ik weet het. Is dat niet voldoende? 

DIRK: En voor de rest? 

ROSA: Goed. En met jou?  

DIRK: Goed… Nou ja. Niet zo goed. (Stilte) Ik mis je. 

ROSA: Ik mis je ook. 

DIRK: En de kinderen vinden dat verhuizen, elke week, ook niet prettig. 

ROSA: Ik weet het. 

DIRK: Je zei dat je over de relatie wou nadenken. Je bent nu al drie maanden aan het 

denken. Gaat je hoofd nog niet ontploffen? 

ROSA: Lang nadenken is niet a priori verkeerd. 

DIRK: Waar ben je naar op zoek? Wil je iemand met een grotere wagen, of nieuwe 

kleren… Dan kan ik gaan bijverdienen. 
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ROSA: Dat is toch niet belangrijk, Dirk. 

DIRK: Ben ik niet interessant genoeg, wil je iemand die zich in betere kringen vertoond.  

ROSA: Je zou beter moeten weten.  

DIRK: Verwijt je me dat ik geen goeie smaak heb of dat ik onbeleefd ben. 

ROSA: Dirk, ik heb het je al verteld. Ik had alleen een probleem met de sleur in ons leven. 

Het leek me alsof ik mij steeds opofferde voor jou en voor ons gezin en ik zelf 

geen leven had. Ik zie mijn leven aan mezelf voorbij gaan. Ik ben nog jong en ik 

wil nog wat beleven. 

DIRK: Maar ik heb soms ook dat gevoel. We moeten ons nu eenmaal aanpassen aan de 

omstandigheden. We hebben verantwoordelijkheden tegenover de kinderen. Daar 

hebben we samen voor gekozen. Die kunnen we niet terug wegtoveren. Weet je 

nog toen Kelly geboren werd, dat je me liet zweren er altijd voor haar te zijn? 

ROSA: Ja. Het is een moment dat ik nooit zal vergeten. Je was zo lief en attent. 

DIRK: Wat is er dan veranderd? 

ROSA: Ik had tijd nodig om even de dingen op een rij te zetten. Ik wou weg uit “de 

gouden kooi”. Het was me allemaal te perfect. De spanning was weg. Maar ik 

besef nu dat ik op zoek ben naar mezelf. Dat ik jou mis en dat rustige en 

onbewogen leventje. En dit versiergedoe kan ik missen als de pest. Al die mannen 

die denken dat ze aan je een willig slachtoffer hebben, dat hoeft voor mij het 

verhaal van mijn leven niet te worden. 

DIRK: Ons leven was ook niet altijd rozengeur en mannenschijn? 

ROSA: Neen, maar het was als een oude pantoffel. Er zitten gaten in, maar het voelt 

vertrouwd aan.  

DIRK: ’t Zou toch erg zijn als je er dan nieuwe moet gaan kopen. Kunnen we er 

misschien nog eens over praten? Ik hou nog steeds van je, weet je. 

ROSA: Ik ook van jou. Kom, we gaan naar huis. Ik er genoeg van om “de lustige 

weduwe” te spelen! (lopen gearmd af). 
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