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1.	Voor	ons	wordt	het	nooit	meer	zondagavond	
 

Desdemona: 

Het is zondagavond. We hebben net heerlijk gegeten. Wilde fazant met rode wijnsaus. Een 
familierecept. Doorgegeven van moeder op dochter. Na het eten ben ik naar boven gegaan 
om me te wassen. Nu zit ik naast hem, mijn man. Het haardvuur brandt maar ik heb het koud. 
Ik sla een deken over me heen en luister naar de muziek die speelt.  

Het is zondagavond. Ik kijk naar hem. We zijn pas getrouwd maar ik heb het gevoel alsof ik 
hem al mijn hele leven ken. Er knaagt iets in hem. Iets van binnen laat hem niet los. Hij wil er 
niet over praten en is stil. Hij is al de hele week stil. Ondraaglijk stil. Hij kijkt met vreemde 
ogen naar mij. Ik herken hem bijna niet. Als ik iets vraag, lijkt het alsof hij niet wil antwoorden. 
Zijn hoofd knikt van ja maar zijn lijf krimpt ineen.   

Die vaandrig Jago. Hij heeft hier alles mee te maken. Ik zie hem steeds vaker. Als een 
aasgier cirkelt hij steeds dichter rond ons leven. Sedert ik hem ken, draait alles in de 
verkeerde richting. Ik weet niet hoe, wat of waarom, maar ik weet wel dat het met hem te 
maken heeft.  

Het is zondagavond. Ik zit naast mijn man, een deken bedekt mijn lijf. Plots staat hij recht en 
loopt naar de keuken. Ik hoor hoe hij een glas vult en leegdrinkt. Wanneer hij terug in de 
woonkamer staat stopt de muziek. Traag. Hij doet de deur dicht. Traag. Komt voor mij staan. 
Traag. En legt traag zijn handen om mijn nek.  

 

Othello: 

Het is zondagavond. We hebben net gegeten. Wilde fazant met rode wijnsaus. De vuile vaat 
staat nog op de keukentafel. Het huis ruikt nog naar avondeten. Ze is naar boven gegaan om 
haar te wassen. Daarna is ze naast mij komen zitten. Het haardvuur brandt. Een deken 
bedekt haar lijf. Er speelt muziek. De noten blijven aan mijn kleren hangen. 

Het is zondagavond. Zij, mijn vrouw, zit naast mij. We zijn pas getrouwd. Het huis ruikt naar 
avondeten en er speelt muziek. De realiteit, de echtheid, van de klanken dringt niet tot mij 
door. Ik ben er, maar ook weer niet. Mijn hoofd laat me niet met rust. Ik blijf zijn stem maar 
horen. Ik hoor hoe hij vertelt dat ze vreemd is gegaan. Ik ben verbaasd. Ik ben verbaasd over 
het vibrato in mijn stem. Verbaasd hoor ik mezelf de zin herhalen. Ze is vreemd gegaan.  

Mijn vrouw, Desdemona,  is vreemd gegaan? (vragen aan Jago) Hij bevestigt. Hij zegt dat hij 
het enkel uit respect voor mij vertelt. Hij heeft het met zijn eigen ogen gezien. Hij kan het ook 
niet geloven. Hij had dit niet van haar verwacht. Ik ook niet. Ik vraag of hij zeker van zijn stuk 
is. Ik vraag of hij haar niet verward heeft met een andere vrouw. Hij is zeker van zijn stuk. Hij 
wou dat hij zich had vergist, maar een zakdoek liegt niet. Haar minnaar bezit haar zakdoek. 

Het is zondagavond. Een week geleden was ik gelukkig. Een week geleden koesterde ik 
hoop. Hoop op een voorspoedige toekomst. Een liefdevolle toekomst. Een toekomst vol 
kinderen en geluk. Nu is het zondagavond. Ze zit naast mij. Een deken bedekt haar vuile 
overspelige lijf. Ze vraagt of alles ok is. Je bent zo stil, zegt ze. Of ik me misschien niet goed 
voel. Ja. Ik voel me niet goed, ja. Ik sta recht en ga naar de keuken. 

Ik vul een glas met koel water. Voor ik het glas leegdrink, kijk ik door het water naar de 
bodem. Alles is voorbij. Ik drink het glas in één lange teug leeg. Voel hoe het koele water 
langzaam langs mijn slokdarm naar mijn maag toe kruipt. Het is zondagavond. De week is 
afgelopen. Maar ook de rest. Voor ons wordt het nooit meer zondagavond. Ik keer terug naar 
de woonkamer. 

 

Desdemona: 

Traag. 
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Othello: 

Ik doe de deur dicht.  

 

Desdemona: 

Traag. 

 

Othello: 

Ik ga voor haar staan.  

 

Desdemona: 

Traag.  

 

Othello: 

En traag leg ik mijn handen rond haar nek. Met steeds meer kracht beneem ik haar de adem. 

Ze kijkt alsof ze het niet begrijpt. Alsof haar niets te verwijten valt. Alsof ze geen 
verantwoordelijkheid draagt. Ik kan het niet verdragen. Ik verdraag niet dat ze naar me kijkt. Ik 
haat haar ogen. Ik haat haar mond. Ik haat haar handen. Ik haat je hele zijn, slet.  

Je bent een slet. Je hebt ons leven kapot gemaakt. We kunnen onmogelijk verder. Voor mij 
stopt het hier. Dag Desdemona. Ik wou dat ik je nooit had gekend. Ik wou dat ik nooit verliefd 
op je geworden was. Ik wou dat ik nooit van je gehouden had. Alles stopt hier. Op deze 
zondagavond. Voor ons wordt het nooit meer zondagavond.  
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2.	Je	bent	het	niet	geworden	Jago	
 

Othello: 

Je bent het niet geworden Jago. Het spijt me. 

 

Jago: 

Hoe bedoelt u generaal? Was er dan een betere kandidaat?  

 

Othello: 

Ik heb Cassio benoemd tot eerste luitenant. 

 

Jago: 

Ik begrijp het niet generaal. Ik heb meer ervaring in mijn pink dan hij in z’n hele familie samen. 

 

Othello: 

Ik begrijp je teleurstelling Jago, maar je benoeming is voor een andere keer. 

 

Jago: 

Generaal, ik heb talloze keren bewezen wat ik waard ben. U weet dat ik hard als steen ben. 
Iedereen weet dat ik hard als steen ben. Mijn hart kent geen genade. Ik ken geen beter en 
geschikter persoon dan mezelf voor die benoeming. Ik, die u reeds vele malen in 
bescherming genomen heb. Ik, die reeds talloze keren voor u gevochten heb. Ik, die mijn lijf 
en leven telkens weer opnieuw voor u geef.  

 

Othello: 

Je wordt gezien en geapprecieerd Jago. Geduld mijn vriend. 

 

Jago: 

Generaal, ik verzoek u… 

 

Othello: 

Zo heb ik besloten. Zo zal het zijn. Cassio is vanaf heden mijn rechterhand. Ik moet terug aan 
het werk Jago. Maar voor ik het vergeet, mijn geliefde Desdemona is hier. Breng haar veilig 
thuis. We spreken elkaar snel. Geen zorgen, jouw tijd komt nog. 
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3.	Othello’s	beste	vriend	Cassio	
 

Desdemona: 

Zullen we? 

 

Jago: 

Ja  

 

Desdemona: 

Jago? Ik heb haast.  

 

Jago reageert niet 

 

Desdemona: 

Ik moet nog alle voorbereidingen treffen voor een feestje vanavond. 

 

Jago: 

We gaan ja. (Blijft staan) 

 

Desdemona: 

Het feestje is ter ere van één van Othello’s beste vrienden. Ik wil dat het pico bello is.  

 

Jago: 

Tuurlijk. 

 

Desdemona: 

Je wordt niet elke dag benoemd. 

 

Jago: 

Benoemd? 

 

Desdemona: 

Ja, tot eerste luitenant. Heel stoer. 

 

Jago: 

Hebt u het toevallig over Cassio? 

 

Desdemona: 

Ja. Hoe raad je het. Ken je hem? 
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Jago: 

Vaag 
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4.	vriendendienst	/	plan	
 

Jago: 

Cassio is een flierefluiter. Een lanterfanter. Een hoerenloper. Een dronkeman. Een 
vechtersbaas. Nog niet één dag heeft hij zijn verantwoordelijkheid genomen. Maar omdat hij 
beste vrienden is met Othello, wordt hij benoemd?  

 

Het leven kan raar lopen. Een Marokaan met korte benen, die mij mijn benoeming ontzegd. 
Daarnaast een dronkelap, die mij wijdbeens passeert omdat hij beter lult dan vecht. De 
laatste keer dat ik keek, stond de wereld niet scheef, maar recht.   

Ik heb talloze keren bewezen wat ik waard ben. Ik, die hem vele malen heb beschermd. Ik die 
voor hem gevochten heb. Ik die mijn leven, talloze keren, altijd opnieuw voor hem heb 
gegeven. 

Door het kiezen van Cassio boven mij, stelt hij het vlees boven de vrede. Oorlog boven rede. 
Ooit vochten we samen, vanaf nu vechten we tegen. Ik zorg dat je van deze vriendendienst 
spijt krijgt Othello. Je had me beter niet gepasseerd. 

 

Cassio heeft vanavond dienst. Je rekent op hem. Maar ik zorg dat hij uit je gratie valt. Ik zorg 
dat hij in de gelegenheid komt zich lam te zuipen. Ik zorg voor een leugen die tot gevecht zal 
leiden.  

Terwijl jij vanavond met je liefde in bed ligt, hijgend en kreunend en smekend naar meer, zal 
Cassio zijn reputatie als dronkeman en vechtersbaas alle eer aandoen. Vanavond raakt hij 
verwikkelt in een dodelijk gevecht. Eens kijken of hij luitenant aan kan blijven. 
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5.	Exit	Cassio	
 

Othello: 

Jago, breng verslag uit.  

 

Jago: 

Genade generaal. 

 

Othello: 

Kloppen de geruchten die ik opgevangen heb? 

 

Jago: 

Ik denk dat hij dit het beste zelf kan uitleggen. 

 

Othello: 

Hij ligt z’n roes uit te slapen. 

 

Jago: 

Heb medelijden met hem generaal. Hij heeft dit niet zo bedoeld. 

 

Othello: 

Cassio was stomdronken terwijl hij dienst had. En alsof dat nog niet voldoende was, heeft hij 
een soldaat dodelijk verwond.  

 

Jago: 

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. 

 

Othello: 

Vertel. 

 

Jago: 

Ik hoorde hoe een groepje soldaten lachte en hoonde met de nieuwe luitenant. Ze bralden dat 
de nieuwe luitenant Cassio een watje was. Een loser. Een natte sok aan een gammele 
wasdraad. Ze beweerden dat luitenant Cassio al na twee wijntjes het noorden van het zuiden, 
z’n zwaard van z’n lans, z’n piemel van z’n duim niet onderscheiden kon. Hun gedrag was 
leger onwaardig.  

Geschokt bracht ik verslag uit bij Cassio. Ik vertelde hem over de uitgelaten toestand, de 
ongehoorde situatie, de grove beledigende taal. Ik wou dit alles liever niet vertellen, zeker niet 
aan luitenant cassio maar ik moest wel. Als overste is hij verantwoordelijk voor hun gedrag. 
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Ik had echter niet gezien dat ook de luitenant dronken was. In plaats van dat hij als hun 
overste een eind maakte aan het drinkgelag, voelde hij zich genoodzaakt te bewijzen dat hij 
géén natte sok is. Hij schreeuwde dat hij zelfs op 90 graden wassen nog zijn kleur behoudt. 

– Wauw, flauwer dan dit komen ze niet – 

Ik zei hem dat het dronkemanspraat was. Dat het zijn naam en eer niet waardig was. Maar hij 
kon het niet loslaten. Wat als een vreugdevolle avond begon, eindigde in dodelijk gevecht. 
Cassio trok z’n mes. Hij trof de soldaat tussen de ribben, net onder het hart.  

Cassio heeft dit niet gepland Othello. Heb medelijden. Ook de soldaten treffen schuld.  

 

Othello: 

Het siert je dat je je overste steunt maar elk een maakt zijn keuze Jago. Ieder is 
verantwoordelijk voor zichzelf. Cassio is te ver gegaan. Zijn gedrag past een overste niet. Ik 
moet een sanctie treffen voordat de publieke opinie steigert. Bij deze, en per direct, onthef ik 
hem van zijn titel. Hij is niet langer eerste luitenant. Ga en vertel hem het slechte nieuws. 

 

Jago: 

Wie wordt zijn vervanger generaal? 

 

Othello: 

Voorlopig niemand Jago. 
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6.	Cassio	was	hier	
 

Desdemona: 

Lief. Lieve. Liefste. De dag is lang als ik je niet tijdig zie. Kom hier, dat ik je vastpak en streel. 
Elk uur van de dag tel ik alle minuten. Het is niet eerlijk dat ik je zo delen moet. Kom hier, dat 
ik je mooie lippen kus. Zacht, vol en teder. Ik wou dat ik op je lippen kamperen kon. Dan kon 
ik je kussen, elk uur van de dag, alle minuten lang. Ik begrijp niet dat iemand iemand zo 
graag kan graag zien ik jou graag zie. Kom hier, dat ik op je schoot kruip, en voor altijd daar 
blijf liggen. Als een katje, een mooi klein wit katje, spinnend van geluk. Dromend van liefde. 
Van vrede. Van vergiffenis.  

 

Othello: 

Moet je vergeven worden dan? 

 

Desdemona: 

(stilte) Ik niet. Een vriend. Een goede vriend. Een vriend die al de hele dag doolt omdat hij 
zich schaamt.  

 

Othello: 

Was Cassio hier?  

 

Desdemona: 

Ja. Hij heeft me alles verteld. Iedereen maakt fouten lief. Hij is er kapot van en schaamt zich 
diep.  

 

Othello: 

Het is niet anders lief. Ik begrijp je bezorgdheid maar na zijn actie van gisteren kan ik niet 
anders dan een disciplinaire sanctie opleggen. Zodra de gemoederen bedaard zijn, herstel ik 
hem in zijn functie. Je weet dat ik Cassio niet zomaar laat vallen. 

Het spijt me, ik had het liever ook anders gezien. Maar genoeg over werk. Laten we onze 
gedachten verzetten mooie zachte vrouw van me. Laten we kamperen, bivakkeren op elkaars 
lippen. Mijn alles. Zonder jou zou Othello niet bestaan. Ik lig aan je voeten. Je mooie 
poezelige voetjes. Met je kleine mooie teentjes. Kom hier, dat ik ze één voor één kus.  

 

 



7.	Poezelige	voetjes	
 

Desdemona: 

Kijk, als hij zo begint, zo’n dingen zegt, dan denk ik altijd eerst: bah. Wat een ongelooflijke 
clichélijn. Hoe kan een man nu ooit denken dat een vrouw dit graag hoort. Het is zo onsexy. 
Poezelige voeten? Voeten zijn bijna nooit poezelig. Slechts een enkele vrouw heeft 
schoenmaat 36. De rest moet het stellen met overzetboten en maandelijks een pedicure om 
er toonbaar uit te zien. En by the way, tenen zijn schattig omdat ze klein zijn maar als je het 
mij vraagt ook een beetje vies.  

Waarom slagen mannen er altijd in complimenten te geven die, als ik compleet eerlijk ben, 
me eigenlijk een beetje door de grond laten zakken van schaamte. In plaats van dat ik 
meegevoerd wordt in het romantisch moment, denk ik dan alleen maar: ‘Hè, bah, wat een fout 
compliment. Stop maar met praten. Kus me gewoon. Hopelijk kom ik zo weer in de mood.’  

Toegegeven, op hetzelfde ogenblik is hij ook zo ontzettend kwetsbaar. Wanneer hij zo’n 
compliment maakt, meent hij het vanuit de grond, de kelder, van zijn hart. Hij is dan zo eerlijk 
en oprecht. Ik zie het aan zijn gezicht. Het gloeit dan van verlangen. Ik zie het in zijn ogen. 
Alsof het open poorten zijn. Op dat ogenblik kijk ik recht in zijn ziel. Dan zie ik een jongen 
zonder beschermhuls en wapenuitrusting. 

Toegegeven, op dat ogenblik slaat mijn onbehagen om in een moederlijk oergevoel. Ik smelt 
ter plekke. Op dat ogenblik wil ik niets liever dan hem beschermen. Met lijf en leden. Mijn lijf 
staat op scherp. Mijn hart schreeuwt van honger. Ik word een kannibaal die hem wil opeten, 
daar en dan. Zo ongelooflijk graag zie ik hem graag. 

Ik vraag me af of dat ultieme liefde is. Walging en verafgoding, alles in één. Mijn hoofd spat 
open, er is geen logica meer. Ik heb dit nog nooit bij iemand anders gevoeld.   
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8.	Liefdesadvies	
 

Jago: 

Vrouw Desdemona. Verontschuldigt u mij maar zou u mij advies willen geven? 

 

Desdemona: 

Over? 

 

Jago: 

Ik heb geen ervaring in de liefde weet u. En er is iemand die... We hebben het ongelooflijk 
leuk en zo maar hoe weet ik of zij echt van mij houdt? Ik bedoel, hoe wist u bijvoorbeeld dat 
Othello van u hield? Écht van u hield. 

 

Desdemona: 

Toen hij mij zijn zakdoek gaf. 

 

Jago: 

Ik begrijp het niet helemaal geloof ik.  

 

Desdemona: 

Op een avond gaf hij mij deze zakdoek. Een familie-erfstuk, gesponnen van het fijnste 
materiaal, geborduurd door de moeder van zijn moeders moeder. Een verwelkoming in zijn 
familie. Zo maakte hij mij duidelijk dat hij voor de rest van zijn leven van me wil houden. Zo 
lang ik zijn zakdoek aan mijn hart draag, weet ik dat we altijd samen zullen zijn.  

 

Jago: 

Wat een mooi verhaal. Heel erg bedankt om dit te delen met me.  

Ik weet wat me te doen staat. 

 

 

 

  

 

 

  

	  



 13 

9.	Cassio	heeft	je	zakdoek		
 

Jago: 

Mag ik u iets vragen generaal? 

 

Othello: 

Ja? 

 

Jago: 

Ik geloof dat ik het bij nader inzien niet vraag generaal. 

 

Othello: 

Wat wil je mij vragen Jago? 

 

Jago: 

Niets generaal. 

 

Othello: 

Ik heb tijd Jago. Steek van wal. 

 

Jago: 

Het… het kan echt wachten generaal. 

 

Othello: 

Ik ga je niet bevelen Jago. 

 

Jago: 

Goed dan. Omdat u aandringt.  

Ik begrijp iets niet generaal. U en Cassio kennen elkaar al van jongs af aan, toch?  

 

Othello: 

Ja, hoezo? 

 

Jago: 

U vertrouwt hem met uw leven. 

 

Othello: 

Ja. 
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Jago: 

Jullie kennen elkaar door en door. 

 

Othello: 

Ja. 

 

Jago: 

Vindt u niet dat hij de laatste tijd vreemd doet? Dat hij vaak in de buurt is van uw vrouw 
Desdemona? 

 

Othello: 

Is me nog niet opgevallen nee. 

 

Jago: 

Uw vrouw bezit toch een zakdoek met rozenmotief? 

 

Othello: 

Ja. Hoezo? 

 

Jago: 

Het spijt me generaal. Ik had er niet over moeten beginnen. 

 

Othello: 

Jago, wat is er met die zakdoek?! 

 

Jago: 

Toen ik Cassio daarstraks het nieuws van zijn degradatie bracht, brak hij. Hij was er helemaal 
kapot van. Bleek, trillend, afwezig. Kreeg amper nog een woord over zijn lippen. Plots leek hij 
zich te herpakken. Hij voelde aan zijn borstzak en kalmeerde. Niet bewust van mijn 
aanwezigheid prevelde hij iets. Eerst verstond ik hem niet maar toen herhaalde hij zijn 
woorden. Ditmaal duidelijker. 

Zo lang ik jou maar heb lieve Desdemona. 

Hij draaide zich vervolgens vastberaden om. Hij stond met z’n rug naar me toe maar ik zag 
hoe hij voorzichtig een witte zakdoek uit zijn borstzak nam. Eerst dacht ik dat hij het zweet 
van zijn voorhoofd wou deppen. Maar hij rook aan de zakdoek. Snoof eraan. Alsof hij elke 
geur die erin zat, tot de laatste molecule, wou inhaleren.  

Toen pas zag ik het borduursel. Het fijn gesponnen materiaal. Het aardbeimotief. Een vilten 
deken viel over me en benam me de adem. Zijn woorden, de zakdoek. Het waren bliksems 
die, de hemel heftig verlichten, mij dodelijk electrocuteerden.  

 

Ik trek waarschijnlijk te snel conclusies. Ik heb te veel oorlog gezien en ga van het slechte uit. 
Het spijt me generaal, ik wil u alleen maar helpen.  
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10.	Sukkel	
 

Jago: 

Je bent een sukkel Othello. Je ziet niet wat er gebeurt. Je staat met je ogen rekwijd open 
terwijl een ander je leven verscheurt. Een havik met gesperde ogen en een blinddoek op. Een 
sukkel die naïef door het leven gaat. Je luistert niet maar slaapt. 

Je denkt dat alles wat er gebeurt zijn reden heeft. Dat alles wat er gebeurt moet zijn. Insjallah. 
Als God het wil. Je bent een goedgelovige geluksvogel, Moor. Altijd geluk. Altijd profijt. Altijd 
de beste van twee werelden waarin je gedijt.  

Maar niet alles wat je aanraakt, alles wat je doet, veranderd in goud. Daar zal ik persoonlijk 
voor zorgen. Sommigen moeten hun geluk zelf maken in dit leven. Geen goddellijke luxe. 
Geen vertrouwen in wat is. Beef Othello, want ik ben niet bang te streven naar wat ik mis.  

Zo gaan die dingen. Liefde maakt gek. Jij, de Marokaan met korte benen, en ik geniepig in je 
blinde vlek. Geen zorgen, we gaan snel verder, dan is het zo voorbij. Het winnend lot is deze 
keer voor mij. 

Jammer dat het zo moet gaan. Ik heb dit niet gewild. Maar je weet wat ze zeggen, beter tien 
vogels in de lucht en één gevild. 
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11.	Waar	is	die	verdomde	zakdoek	
 

Desdemona: 

Heb je al met Cassio gesproken? 

 

Othello: 

Ik voel me ziek.  

 

Desdemona: 

Het lijkt me goed dat jullie praten. 

 

Othello: 

Een zware verkoudheid. 

 

Desdemona: 

Als je ook maar een beetje waarde aan je verleden hecht, dan spreek je hem. 

 

Othello: 

Mijn neus loopt. Het snot komt er met bakken uit. 

 

Desdemona: 

Echte vrienden zijn schaars. 

 

Othello: 

Wat je zegt Desdemona. Mag ik je zakdoek even? 

 

Othello: 

Die niet. Ik wil die die ik je gegeven heb.  

 

Desdemona: 

Die heb ik nu niet. Je zal het met deze moeten doen.  

 

Othello: 

Ik dacht dat je mijn zakdoek altijd en overal op je hart bewaarde? 

 

Desdemona: 

Het spijt me Othello, vandaag niet.  
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Othello: 

Waar is hij? 

 

Desdemona: 

Cassio komt zo. Waarom verander je van onderwerp?  

 

Othello: 

Ik vraag je waar hij is! 

 

Desdemona: 

Dimmen Othello, ik ben je hond niet. 

 

Othello: 

Waar, mijn aller allerliefste, waar is die verdomde zakdoek die je van mij kreeg! 

 

Desdemona: 

Je hebt het recht niet mij zo af te blaffen. Ik probeer de plooien tussen jou en Cassio glad te 
strijken. En zie wat ik ervoor terug krijg. Stank. Je gedraagt je als een idioot.  

 

Othello: 

Je ontwijkt mijn vraag. Voor de laatste maal, waar is je huwelijkcadeau, mijn hart dat ik aan 
jou schonk?! 

 

Desdemona: 

Jij ontwijkt mijn vraag. Maar als je het zo graag wil weten, ik ben hem kwijt. Ik vind hem niet 
meer. Ik vind je stomme zakdoek niet meer! En ik ben er zelf kapot van. Overal heb ik al 
gezocht. De hele week al bezorgt die zakdoek mij koppijn en hartkloppingen. Ik vergeef het 
mezelf niet als ik hem niet meer terugvind.   

 

Othello: 

Ik geloof je niet. Ik geloof dat je hem moedwillig niet meer hebt. 

 

Desdemona: 

Waar heb je het in godsnaam over. 

 

Othello: 

Ik geloof dat je minnaar hem heeft. 

 

Desdemona: 

Waar heb je het over Othello? 



 18 

 

Othello: 

Misschien moet je nog meer voor Cassio opkomen. Misschien moet je nog meer hijgen als je 
zijn naam uitspreekt. Misschien moet je zelfs pleiten dat ik hem mijn job geef in plaats van zijn 
oude titel. Dat hij volledig mijn plaats inneemt. Hier en op het werk. De stoere Cassio, slim, 
vertrouwenswaardig en goed. Zou je dat wat vinden? Zou je daarna stoppen met mij de oren 
van mijn kop te zagen? Zou je daarna je klep houden? 

 

Desdemona: 

Waarom ben jij opeens jaloers? Wat is er in je kop geschoten?! 

 

Othello: 

Jij. Jij hebt me in mijn kop geschoten. Recht tussen mijn ogen.  

 

Desdemona: 

En dat allemaal omdat ik je zakdoek niet heb?! Othello, die zakdoek komt terecht. Dat beloof 
ik. Ik doe er alles aan hem terug te vinden. 
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11.	Wie	ben	jij	Jago	
	
Desdemona: 

Wie ben jij Jago? 

 

Jago: 

Ik begrijp niet wat je bedoelt. 

 

Desdemona: 

Sedert ik je ken, is er donker in mijn leven. 

 

Jago: 

Nogmaals, ik begrijp niet wat je bedoeld. 

 

Desdemona: 

Jij wist van mijn zakdoek. 

 

Jago: 

Ik denk dat u zich niet goed voelt vrouw Desdemona. 

 

Desdemona: 

De hele week al probeer ik mij te herinneren waar ik hem voor het laatst had. 

 

Jago: 

Zal ik iemand roepen? 

 

Desdemona: 

De hele week al pijnig ik mijn verstand. Hoe? Wat? Waar? Wanneer? En gisteren sloeg het in 
als een bom. 

 

Jago: 

Ik moet gaan vrouw Desdemona. De plicht roept. 

 

Desdemona: 

Jij blijft hier Jago. Jij zal luisteren naar wat ik te zeggen heb. De laatste keer dat ik mijn 
zakdoek had, was toen jij mij om liefdesadvies vroeg.  

Ik weet niet hoe je het gedaan hebt. Ik weet niet wanneer en waarom maar ik weet dat jij er 
iets mee te maken hebt. Ik voel dat ik deel uitmaak van een duister plan. Jij hebt je klauwen in 
mijn leven staan. Sedert jij in mijn leven bent, ziet mijn leven er niet meer uit als mijn leven. 
Mijn twee beste vrienden haten elkaar. Mijn man schreewt ons hart uit zijn lijf. Alle liefde taant 
en ik kan er niks aan doen. Ik moet het met lede ogen aanzien. Wat ik ook zeg, wat ik ook 
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doe, olie op het vuur. Jij bent de enige die dit alles kan tegengaan. Jij bent de motor maar ook 
de rem. Als er ook maar een fractie van liefde en goedheid in jou zit, neem dan je  
verantwoordelijkheid op. Spreek de waarheid. Maak goed wat nog kan. 

 

Jago: 

U heeft rust nodig vrouw Desdemona. 

 

Desdemona: 

Wie ben jij Jago? 
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12.	Wat	moet	ik	doen	Jago?	
 

Othello: 

Jago! 

 

Jago: 

Generaal? 

 

Othello: 

Je bent vanaf heden mijn eerste luitenant.  

 

Jago: 

Dank generaal. Ik zal u niet teleurstellen.  

 

Othello: 

Dat zal je niet want jij vermoordt Cassio voor mij.  

 

Jago: 

Hoe bedoelt u generaal. 

 

Othello: 

Cassio leeft geen minuut langer dan vandaag. Hij leeft godverdomme geen minuut langer dan 
vandaag! 

Ik verdraag de gedachte van hem in Desdemona’s armen niet. Ik verdraag niet hoe zijn naar 
drank walmende lippen haar gekust hebben. Ik verdraag niet hoe zij hem teruggekust heeft. 
Ik verdraag niet dat zij door zijn haren heeft gestreeld. Ik verdraag niet dat zij haar stem in zijn 
oren heeft gelegd. Ik verdraag niet dat zijn ogen het littekentje op haar buik hebben gezien. Ik 
verdraag niet dat hij, mijn beste vriend mijn vrouw heeft gehad. In mijn huis. Mijn sofa. Mijn 
bed. Mijn plek. Ik verdraag niet dat ik niet de enige ben. Ik kan niet leven zolang hij er nog is. 

Jij vermoordt Cassio voor mij! Daarna neem je de wacht over de stad. Ik duld geen 
tegenspraak.  

 

Jago: 

Bent u zeker generaal? 

 

Othello: 

Ik duld geen tegenspraak! 

 

Jago: 

Uw wil is mijn wet generaal. Cassio sterft met de ondergaande zon.  
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Othello: 

En haal Desdemona voor me. 

 

Jago: 

Generaal?  

 

Othello: 

Haal die slet voor mij. 

 

Jago: 

Generaal… 

 

Othello: 

Ga! 

 

Jago: 

 Generaal, spaar haar. Vergeef haar. Ze kan er niks aan doen. 

 

Othello: 

Elk z’n eigen keuze Jago. 

 

Jago: 

Ik heb dit niet gewild generaal. 

 

Othello: 

Ik ook niet Jago. Ik ook niet. 
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13.		Dag	Desdemona		
 

Othello: 

Het is zondagavond. We hebben net gegeten. Ze zit naast mij.  

Het is zondagavond. Ik kijk in haar ogen. Alles is voorbij. 

 

Desdemona: 

Het is zondagavond. Het haardvuur brandt. Hij kijkt naar mij.  

Het is zondagavond. Vuur raast in zijn ogen. Het is voorbij. 

 

Othello: 

Dag Desdemona. Ik haat je. Met mijn handen maak ik je leven gedaan. 

 

Desdemona: 

Dag lieve Othello. Ik houd van je. Ik ben blij dat we hebben bestaan.  
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Epiloog	
	
Wat als woorden leugens zijn? 

Wat als wraak steeds groter wordt? 

Wat als eer van rede wint? 

Wat als je nooit terug kan gaan? 

Wat als eerlijk komt met spijt? 

Wat als je niet de enige bent? 

Wat als eeuwig betekent voor altijd? 

Wat als kwaad zich vermomd als goed? 

Wat als we steeds hetzelfde doen? 

Wat als we steeds weer verder gaan? 

Wat als ik je nu, ter plekke, direct en onmiddellijk zoen? 

Wat als ik toon dat je onmisbaar bent? 

Zou je nog steeds hetzelfde doen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde 

 

 


