
 

 

 

William Shakespeare 

 

DE TRAGEDIE VAN JULIUS CAESAR 

 

Vertaling Tom Kleijn 

 

DRAMATIS PERSONAE 
 

JULIUS CAESAR 

MARCUS BRUTUS, CAIUS CASSIUS, CASKA, DECIUS BRUTUS, 

CINNA, METELLUS CIMBER, TREBONIUS, CAIUS LIGARIUS  

    samenzweerders tegen Julius Caesar. 

OCTAVIUS CAESAR, MARCUS ANTONIUS, LEPIDUS, 

    triumvires na de dood van Caesar. 

LUCIUS,   dienaar van Brutus. 

CICERO, PUBLIUS, POPILIUS LENA, 

    senatoren. 

MURELLUS, FLAVIUS, volkstribunen. 

CINNA,   een dichter. 

LUCILIUS, TITINIUS, MESSALA, CATO de Jongere, STRATO, 

    medestanders van Brutus en Cassius  

    en officieren in hun legers. 

VARRUS, CLAUDIO, CLITUS, DARDANIUS, VOLUMNIUS, 

    soldaten van Brutus en Cassius. 

PINDARUS. 

ARTEMIDORUS. 

Een TIMMERMAN. 

Een SCHOENLAPPER. 

Een DICHTER. 

Een WAARZEGGER. 

Een DIENAAR van Caesar. 

Een DIENAAR van Antonius. 

Een DIENAAR van Octavius. 

Een BOODSCHAPPER. 

 

5 PLEBEJERS. 

3 SOLDATEN   in het leger van Brutus. 

2 SOLDATEN  in het leger van Antonius. 

De GEEST van Caesar. 

 

CALPURNIA,  vrouw van Caesar. 

PORTIA,   vrouw van Brutus. 

 

[Volk, Soldaten en anderen.] 

 

Copyright © Nederlandse vertaling: Tom Kleijn 2007 



william shakespeare, julius caesar 2 

EERSTE BEDRIJF 
 

SCÈNE I 

 

FLAVIUS, MURELLUS en wat VOLK 

komen op en lopen over het toneel. 

 

FLAVIUS 

Weg hier, naar huis, stelletje leeglopers, ga naar huis! 

Is dit een vrije dag? Wat, weten jullie niet, 

Stel handarbeiders, dat je op een werkdag 

Niet zomaar rond mag lopen zonder de tekens 

Van je beroep? Zeg op, welk vak hebben jullie? 

TIMMERMAN 

Nou meneer, timmerman. 

MURELLUS 

Waar is je leren schort en je timmerkist? 

Wat doe je met je mooiste kleren aan? 

Jij, man, wat is jouw vak? 

SCHOENMAKER 

Echt, meneer, vergeleken met een echte vakman, ben ik maar, zoals je zou 

kunnen zeggen, een oplapper. 

MURELLUS 

Maar welk vak heb je? Geef me rechtstreeks antwoord. 

SCHOENMAKER 

Een vak, meneer, dat ik hopelijk met een gerust geweten kan uitoefenen, 

wat inderdaad is, meneer, ik lap slechte wandel op. 

FLAVIUS 

Welk vak, boefje? Deugniet, welk vak? 

SCHOENMAKER 

Nou smeek ik u, meneer, val niet uit tegen mij: maar als u slecht wandelt, 

kan ik u lappen. 

MURELLUS 

Wat bedoel je daarmee? Mij lappen, onbeschofte kerel? 

SCHOENMAKER 

Ja, meneer, uw zolen lappen. 

FLAVIUS 

Ben jij dus een schoenlapper? 

SCHOENMAKER 

Inderdaad meneer, alles waar ik van leef, is met de priem: ik houd me niet 

bezig met handelszaken, en ook niet met vrouwenhandel; maar met priem 

ben ik inderdaad, meneer, een dokter voor oude schoenen. Wanneer die in 

groot gevaar verkeren, red ik ze. Heel wat behoorlijke mannen die op keurig 

leer lopen, lopen op het werk van mijn handen. 

FLAVIUS 

Man, waarom ben je niet in je werkplaats vandaag? 

Waarom loop je met al die mannen over straat? 
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SCHOENMAKER 

Vooral, meneer, natuurlijk om hun schoen te laten slijten, dat levert mij 

weer werk op. Maar eigenlijk nemen we een dagje vrij om naar Caesar te 

gaan kijken en zijn triomf te vieren. 

MURELLUS 

Waarom vieren? Welke verovering brengt hij mee naar huis? 

Wat voor gijzelaars volgen hem naar Rome, dat ze geboeid 

Achter zijn strijdwagen als versiering moeten dienen? 

Hufters, met jullie botte koppen, jullie zijn gevoellozer dan steen! 

O, hardvochtig en wreed mansvolk van Rome, 

Jullie hebben Pompeius toch gekend? Hoe vaak 

Beklommen jullie niet de muren en de transen, 

De torens en de ramen, ja zelfs de hoogste schoorsteen, 

Met een zuigeling in jullie armen, om daar de hele, 

Godganselijk lange dag geduldig vol verwachting  

Te zitten wachten op een glimp van de grote Pompeius. 

En toen zijn wagen in Rome's straten verscheen, 

Hebben jullie toen niet zo'n luide kreet geslaakt, 

Dat de Tiber in haar bedding sidderde door de echo 

Die dat gebrul tussen haar holle oevers maakte? 

En lopen jullie nu opnieuw in feestkledij op straat? 

En nemen jullie nu een vrije dag? 

En strooien jullie nu je bloemen op de weg van hem, 

Die triomfantelijk Pompeius' bloed vergoot? 

Donder op! 

Ren naar je huis, val op je knieën, 

Bid tot de goden dat ze de pestilentie tegenhouden 

Die zoveel ondank wel verdienen moet. 

FLAVIUS 

Ga, ga, goede landgenoten, en verzamel 

Voor dit vergrijp alle arme lieden van jullie soort; 

Drijf hen bijeen naar de oevers van de Tiber en laat 

Uw tranen lopen, totdat de stroom op zijn laagste punt 

De hoogste oevers kust. 

Al het gewone volk gaat af. 

FLAVIUS 

Kijk hoe gemakkelijk die loden zielen smelten. 

Ze sluipen weg, hun mond gesnoerd met schuldgevoel. 

Ga jij langs die weg naar het Capitool. 

Ik ga langs hier. Ruk alle versiering af van Caesars beelden, 

Als je ze overladen vindt met eerbetoon. 

MURELLUS 

Mogen we dat wel? 

FLAVIUS 

Dat is van geen belang. Geen enkel eerbetoon 

Aan Caesar mag blijven hangen. Ik ga op weg 

En jaag het vulgus van de straten. 

Doe jij hetzelfde waar je ze verzameld vindt. 
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Als Caesars vleugels nu gekortwiekt worden, 

Kan hij niet hoger vliegen dan de gewone man, 

Niet majesteitelijk zweven boven ons 

En ons in slaafse vrees gevangen zien.   Zij gaan af. 

 

SCÈNE II 
 

Op komen CAESAR, ANTONIUS, gekleed voor de wedren, CALPURNIA, 

PORTIA, DECIUS, CICERO, BRUTUS, CASSIUS, CASKA, een 

Waarzegger; na hen MURELLUS en FLAVIUS. 

 

CAESAR 

Calpurnia. 

CASKA 

Stilte daar! Caesar spreekt. 

CAESAR   Calpurnia. 

CALPURNIA 

Ja, heer? Hier, heer. 

CAESAR 

Ga pal in Antonio's weg staan 

Wanneer hij de wedloop rent. Antonio. 

ANTONIUS    Ja, Caesar, mijn heer. 

CAESAR 

Antonio, vergeet niet in je vaart 

Calpurnia aan te raken; want er wordt gezegd, 

Dat kinderlozen in deze heilige loop geraakt 

De vloek van hun onvruchtbaarheid verliezen. 

ANTONIUS     'k Zal eraan denken. 

Als Caesar zegt 'Doe dit', dan is het al gedaan. 

CAESAR 

Begin, eerbiedig ieder ritueel.     [Muziek.] 

WAARZEGGER  Caesar! 

CAESAR    Ha! Wie roept daar? 

CASKA 

Laat elk geluid verstommen. Nogmaals, stilte nu! 

CAESAR 

Wie is dat in die menigte die naar mij roept? 

Ik hoor een schrille stem door de muziek heen 'Caesar!'  

Schreeuwen. Spreek. Caesar draait zich om en luistert. 

WAARZEGGER 

Wees voorzichtig op de Idus van maart. 

CAESAR    Wat is dat voor 'n man? 

BRUTUS 

Een waarzegger smeekt, wees voorzichtig op de Idus van maart. 

CAESAR 

Breng hem voor me. Laat me zijn gezicht zien. 

CASSIUS 

Vriend, stap uit die menigte. Kom Caesar onder ogen. 

CAESAR 

Wat zeg je daar nu toch? Zeg het me nog een keer. 
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WAARZEGGER 

Wees voorzichtig op de Idus van maart. 

CAESAR 

Het is een dromer. Laat hem gaan. Loop door.       Een trompetsignaal. 

Allen af behalve Brutus en Cassius. 

CASSIUS 

Gaat u naar de wedloop kijken? 

BRUTUS 

Ik niet. 

CASSIUS 

O, alstublieft, doe het. 

BRUTUS 

Ik geef niet veel om sport. Ik heb weinig van 

Dat snelle waarover Antonius beschikt. 

Maar laat u zich door mij niet hinderen, Cassius; 

Ik laat u. 

CASSIUS 

Brutus, de laatste tijd heb ik op u gelet. 

Ik lees niet meer die vriendschap in uw blik 

En die genegenheid van vroeger. 

U gaat met uw vriend, die van u houdt, 

Veel te hardvochtig en afstandelijk om. 

BRUTUS      Cassius, 

Laat je niet misleiden. Als mijn blik verduisterd wordt, 

Ben ik enkel door de zorg om mijn gemoedsrust 

In mezelf gekeerd. Ik word de laatste tijd gekweld 

Door tegenstrijdige gevoelens, 

Gedachten, die alleen mijzelf aangaan, 

Die zijn misschien verantwoordelijk voor mijn gedrag. 

Maar laat dat mijn goede vrienden  

(Bij wie jij ook hoort, Cassius) niet bedroeven, 

Laat hen mijn nalatigheid niet anders opvatten 

Dan dat die arme Brutus, in strijd verwikkeld met zichzelf, 

Vergeet dat hij zijn vrienden vriendschap schuldig is.  

CASSIUS 

Dan, Brutus, heb ik uw gevoelens verkeerd geduid, 

Waardoor mijn hart belangrijke gedachten 

En ideeën van gewicht voor u verborgen hield. 

Zeg me, beste Brutus, kunt u uw gezicht zien? 

BRUTUS 

Nee, Cassius; want de ogen zien zichzelf niet, 

Behalve als weerspiegeling in andere dingen. 

CASSIUS Dat is waar, 

En het wordt zeer betreurd, Brutus, 

Dat u geen spiegel heeft die uw verborgen 

Waarde in uw ogen zichtbaar maakt, 

Dat u uw eigen beeld kunt zien. Ik heb van veel 
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Van Rome's meest gerespecteerde burgers 

(Op de onsterfelijke Caesar na) wanneer ze over Brutus 

Spreken en zuchten onder het juk van deze tijd, 

De wens gehoord, dat de nobele Brutus ogen had. 

BRUTUS 

In welk gevaar wil jij me leiden, Cassius, 

Als je wilt dat ik op zoek ga in mijzelf naar iets 

Wat niet in mij bestaat? 

CASSIUS 

Dan luister, beste Brutus, naar wat ik zeg. 

Omdat u weet dat u zichzelf nooit beter zien kunt 

Dan door spiegeling, houd ik als spiegel 

Heel oprecht aan u datgene voor 

Waarvan u nog geen weet hebt. 

En koester nu geen argwaan tegen mij, m'n waarde Brutus. 

Als ik de dorpsgek was of de gewoonte had 

Mijn vriendschap met een goedkope eed aan iedere 

Gegadigde te schenken; als u zou weten 

Dat ik mensen kwispelstaartend om de hals vlieg 

En hen achteraf belaster; of als u weet 

Dat ik me tijdens feestpartijen met allerhande tuig 

Inlaat, dan houd me voor gevaarlijk. 

Trompetsignaal en geschreeuw. 

BRUTUS 

Wat is dat voor gejuich? Ik vrees dat het volk 

Caesar tot koning kiezen wil. 

CASSIUS   O ja, dat vreest u? 

Dan moet ik daaruit concluderen, dat u dat niet graag ziet. 

BRUTUS 

Zo is het, Cassius, toch houd ik veel van hem. 

Maar waarom houd je mij hier zo lang op? 

Wat is het dat je tegen mij wilt zeggen? 

Als het iets is in het algemeen belang, 

Dan toon in het ene oog de eer, in het andere de dood, 

Ik zal naar beide onpartijdig kijken. 

Want eer is mij liever dan dat ik bang ben voor de dood, 

Mogen de goden me daarom welgezind zijn. 

CASSIUS 

Ik ken uw zielenadel, Brutus, 

Net zo goed als uw houding naar de buitenwereld. 

Goed, eer is het onderwerp van mijn verhaal. 

Ik kan niet zeggen wat u en andere mannen 

Van dit leven denken; maar spreek ik voor mezelf 

Dan was ik liever niet in leven dan voort te leven 

Met de angst voor net zo'n wezen als ik zelf. 

Ik ben vrij geboren zoals Caesar en u ook. 

We zijn net zo goed gevoed en kunnen 

Net zo goed de winterkou doorstaan als hij. 

Want ooit op een gure, winderige dag - 

De onrustige Tiber schuurde wild haar oevers stuk - 
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Zei Caesar tegen mij, 'Cassius, durf jij  

Met mij in deze woedende rivier te springen  

Om naar die punt te zwemmen?' En na die vraag, 

Gekleed zoals ik was, dook ik erin en riep hem 

Mij te volgen; wat hij daadwerkelijk deed. 

De stroming bulderde en wij pareerden hem 

Met krachtig spiergeweld, we sloegen ons erdoor 

En vorderden gestaag met strijdlust in ons hart. 

Maar voor we het afgesproken doel bereikten, 

Riep Caesar, 'Help, Cassius, ik zink!' 

Zoals Aeneas, onze grote voorvader, 

De oude Anchises op zijn schouders 

Uit Troje's vlammen droeg, zo droeg ik 

De uitgeputte Caesar uit de golven. En deze man 

Is nu een god geworden en Cassius 

Een armzalig schepsel dat zich krommen moet, 

Als Caesar achteloos naar hem knikt. 

Hij was ziek toen hij in Spanje was 

En bij elke koortsaanval, zag ik hoe zeer  

Hij beefde. Jawel, hij beefde, deze god: 

Laf ontvluchtten zijn lippen het rood banier 

En hetzelfde oog waarvoor de wereld huivert, 

Verloor zijn glans, ik hoorde hoe hij kreunde. 

Ja, en die tong van hem die de Romeinen opriep 

Goed te luisteren en zijn woorden te noteren, 

Riep, 'Help, Titinius, geef me te drinken', 

Als een ziek wicht. O goden, het verbijstert me 

Dat een man met zo een zwak gestel 

Als eerste uitverkoren wordt tot majesteit 

En de zegepalm alleen mag dragen.  Geschreeuw. Trompetsignaal. 

BRUTUS    Alweer geschreeuw? 

Ik denk dat dit gejuich klinkt bij nieuw eerbetoon 

Waarmee men Caesar overstelpt. 

CASSIUS 

Ja, man, hij staat als een kolossus wijdbeens 

Op deze smalle wereld  en wij, de kleine mannen, 

Lopen onder zijn enorme benen door en loeren 

Naar een plekje voor ons oneervol graf. 

Soms is de mens de meester van zijn lot. 

Het is niet de schuld van ons gesternte, waarde Brutus, 

Maar van onszelf, dat wij de knechten zijn. 

'Brutus' en 'Caesar': wat zit er in dat 'Caesar'? 

Waarom zou die naam meer moeten klinken dan de uwe? 

Schrijf ze eens op: uw naam is even fraai: 

Laat ze eens klinken, die van u bekt even goed. 

Weeg ze, hij is even zwaar: en als bezwering roept 

'Brutus' net zo snel als 'Caesar' geesten op. 

In naam van alle goden tegelijk, 

Waarmee voedt onze Caesar zich 

Dat hij zo hoog gegroeid is? Tijdperk, schande over u! 
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Rome, jij verwekt geen edel bloed meer! 

Wanneer is er sinds de grote vloed een tijd geweest, 

Die slechts beroemd was om één man? 

Wanneer kon men, als men over Rome sprak, ooit zeggen,  

Dat haar wijde straten slechts één man bevatten? 

Nu kan dat inderdaad, Rome is ruim genoeg, 

Vooral als niemand erin woont behalve één. 

O, onze vaders hebben u en mij verteld, 

Dat er ooit een Brutus was die liever nog 

De baarlijke duivel in de stad geduld had 

Dan een koning. 

BRUTUS 

Dat je van me houdt, daar twijfel ik niet aan: 

Waartoe je me wilt brengen, vermoed ik min of meer: 

Hoe ik hierover en over deze tijden denk, 

Vertel ik later wel. Op dit moment 

Doe ik het liever niet en wil je vriendelijk verzoeken 

Niet verder aan te dringen. Wat je gezegd hebt, 

Zal ik overwegen: wat je nog meer te zeggen hebt, 

Aanhoor ik graag, maar op een tijdstip dat geschikter is 

Om zulke grote zaken te bespreken. 

Tot dan, mijn edele vriend, houd in gedachten: 

Brutus was in deze harde tijden liever 

Een dorpeling geweest dan zich een trotse zoon 

Van deze stad te noemen 

CASSIUS   Ik ben blij, 

Dat door mijn zwakke woorden in elk geval 

Een eerste vonk in Brutus is ontstoken. 

 

CAESAR en zijn gevolg komen op. 

 

BRUTUS 

De wedloop is voorbij en Caesar keert terug. 

CASSIUS 

Trek Caska, als ze passeren, aan zijn mouw - 

Hij zal u op zijn eigen wrange wijze wel vertellen 

Of er nog iets vermeldenswaardigs is gebeurd. 

BRUTUS 

Dat zal ik doen: maar kijk eens, Cassius, 

Hoe Caesars voorhoofd gloeit van woede 

En heel de rest lijkt op een afgestrafte meute: 

Calpurnia is bleek en Cicero kijkt 

Als een fret met zulke rode ogen 

Zoals we hem alleen maar zien op het Capitool 

Wanneer hij het aan de stok heeft met de senatoren. 

CASSIUS 

Caska zal ons vertellen wat er is. 

CAESAR   Antonio. 

ANTONIUS    Caesar. 
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CAESAR 

Liefst heb ik mannen om me heen die dik en vet zijn, 

Kaalhoofdige mannen, die 's nachts gewoon goed slapen. 

Die Cassius daar kijkt schraal en hongerig uit zijn ogen, 

Hij denkt te veel, die mannen zijn gevaarlijk. 

ANTONIUS 

Vrees hem niet, Caesar, hij is niet gevaarlijk. 

Hij is een nobele Romein en is u welgezind. 

CAESAR 

Toch wou ik dat hij dikker was! Maar ik vrees hem niet: 

Hoewel, moest ik als Caesar vatbaar zijn voor vrees, 

Dan ken ik geen man die ik eerder mijden zou 

Dan deze magere Cassius. Hij leest veel, 

Houdt alles in de gaten en doorziet 

De daden van de mensen snel. Hij houdt niet van sport 

Zoals jij, Antonius; hij geeft niets om muziek. 

Heel zelden glimlacht hij en dan op zo'n manier 

Alsof hij de spot drijft met zichzelf en zijn geest veracht 

Die zich tot die glimlach liet verleiden. 

Zo'n man als hij bezit geen innerlijke rust, 

Zolang hij een groter hart ziet dan het zijne: 

Daarom zijn zulke mannen zeer gevaarlijk. 

Ik zeg je liever wat gevreesd moet worden 

Dan wat ik vrees: want altijd blijf ik Caesar. 

Kom rechts van mij, dit oor is doof, 

En zeg me eerlijk wat je denkt van hem.    Trompetsignaal 

Caesar en zijn gevolg af. 

CASKA 

U trok me aan mijn mantel. Wilt u mij spreken? 

BRUTUS 

Ja, Caska, zeg ons wat er is gebeurd vandaag, 

Want Caesar kijkt zo somber. 

CASKA 

Hoezo, u was toch bij hem, niet? 

BRUTUS 

Dan vroeg ik Caska niet wat er gebeurd is. 

CASKA 

Nou, ze boden hem een kroon aan. En toen die aangeboden werd, duwde hij 

hem weg, zo met de rug van zijn hand, en toen begon het volk te 

schreeuwen. 

BRUTUS 

Waarom werd voor de tweede keer geschreeuwd? 

CASKA 

Nou, ook daarvoor. 

CASSIUS 

Ze schreeuwden drie keer: waarvoor was de laatste keer? 

CASKA 

Nou, ook daarvoor. 

BRUTUS 

Werd de kroon hem drie keer aangeboden? 
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CASKA 

Ja, godbetert, dat was zo en hij duwde hem drie keer weg, iedere keer een 

beetje zachter dan daarvoor. En iedere keer dat hij hem wegduwde, 

schreeuwden mijn brave buren. 

CASSIUS 

Wie bood hem de kroon aan? 

CASKA 

Nou, Antonius. 

BRUTUS 

Vertel ons hoe, mijn beste Caska. 

CASKA 

Ik mag hangen als ik kan vertellen hoe. Het was niets dan gekkigheid: ik 

heb er niet op gelet. Ik zag dat Marcus Antonius hem een kroon aanbood - 

het was trouwens geen kroon, eerder een soort haarband - en zoals ik al 

vertelde, duwde hij hem weg, maar volgens mij had hij hem toch wel graag 

gehad. Toen bood hij hem opnieuw aan. Toen duwde hij hem weer weg, 

maar volgens mij had hij er moeite mee er met zijn vingers af te blijven. En 

toen bood hij hem voor de derde keer aan; hij duwde hem voor de derde 

keer weg en steeds wanneer hij weigerde, begon het proletendom te loeien 

en in hun eeltige handen te klappen en hun doorzwete slaapmutsen in de 

lucht te gooien en zo'n wolk aan stinkende adem te produceren, omdat 

Caesar de kroon weigerde, dat Caesar bijna stikte. Want hij verloor het 

bewustzijn en viel neer. En ik, ik durfde niet te lachen, bang als ik was mijn 

mond open te doen en die stinklucht binnen te krijgen. 

CASSIUS 

Rustig, alstublieft. Viel Caesar flauw? 

CASKA 

Hij viel neer op het marktplein met het schuim op zijn mond en kon niet 

meer praten. 

BRUTUS 

Dat kan goed zijn. Hij heeft de vallende ziekte. 

CASSIUS 

Nee, Caesar heeft die niet: maar u en ik 

En de eerlijke Caska, wij hebben de vallende ziekte. 

CASKA 

Ik weet niet wat u daarmee bedoelt, maar ik weet wel dat Caesar viel. Als 

het voddenvolk niet nu eens voor hem klapte en hem dan weer uitfloot, al 

naar gelang hij hun beviel of niet, zoals ze met toneelspelers in het theater 

doen, ben ik geen eerlijk man. 

BRUTUS 

Wat zei hij toen hij weer bij zinnen kwam? 

CASKA 

Voordat hij omviel, godbetert, toen hij merkte hoe blij de meute was dat hij 

de kroon weigerde, rukt hij me toch opeens zijn kleed open en biedt hun zijn 

keel aan om door te snijden. En was ik een gewone arbeider geweest, dan 

had ik met al dat gajes naar de hel mogen lopen, als ik hem niet aan zijn 

woord gehouden had. En toen viel hij om. Toen hij weer bij zinnen kwam, 

zei hij dat als hij iets verkeerds gedaan had of gezegd, hij de hoge heren 

verzocht het aan zijn ziekte te wijten. Drie of vier wijven in mijn buurt 

schreeuwden, 'Ach, die arme ziel' en vergaven hem met heel hun hart. Maar 
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dat is verder van geen belang, want als Caesar hem in hun moeder had 

gestoken, hadden ze dat ook gedaan. 

BRUTUS 

En daarna trok hij zich dus zo somber terug. 

CASKA 

Ja. 

CASSIUS 

Zei Cicero nog iets? 

CASKA 

Ja, die sprak Grieks. 

CASSIUS 

En zei wat? 

CASKA 

Nou, als ik u dat vertelde, zou ik u nooit meer onder ogen durven komen. 

Maar zij die hem verstonden, glimlachten naar elkaar en schudden het 

hoofd; maar ik, ik begreep er geen jota van. Ik kan u nog wat nieuws 

vertellen: de volkstribunen Murellus en Flavius zijn aan de kant gezet omdat 

ze de linten van Caesars beelden hadden afgerukt. Het ga u goed. Er 

gebeurde nog meer van die flauwekul, maar die herinner ik me niet meer. 

CASSIUS 

Kom je vanavond bij me eten, Caska? 

CASKA 

Nee, ik heb al ergens anders afgesproken. 

CASSIUS 

Kom je morgenmiddag bij me eten? 

CASKA 

Ja, als ik nog leef en u er niet anders over denkt en uw maaltijd de moeite 

van het eten waard is. 

CASSIUS 

Goed, dan verwacht ik je. 

CASKA 

Doe dat. Het ga u goed, u beiden.      Af. 

BRUTUS 

Wat een bot heerschap is dat geworden! 

Op school had hij nog een scherpe geest. 

CASSIUS 

Die heeft hij nog als het gaat om 

Een gewaagde en nobele onderneming, 

Al doet hij zich onnozel voor. 

Die ruwheid dient als saus bij zijn scherpe geest, 

Het verleidt de mensen om zijn woorden 

Met meer eetlust te verorberen. 

BRUTUS Dat kan best zijn. 

Maar ik laat je nu alleen. 

Als je morgen met me spreken wilt, 

Kom ik wel naar je huis: of, als je wilt, 

Kom naar het mijne, ik verwacht je daar. 

CASSIUS 

Dat zal ik doen. Tot dan, denk aan de wereld.   Brutus af. 

 


