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DRAMATIS PERSONAE 
 

 

THESEUS, Hertog van Athene. 

HIPPOLYTA, Koningin der Amazones, verloofd met Theseus. 

LYSANDER en 

DEMETRIUS, jonge hovelingen, verliefd op Hermia. 

HERMIA, verliefd op Lysander. 

HELENA, verliefd op Demetrius. 

EGEUS, Hermia's vader. 

PHILOSTRATES, Ceremoniemeester aan Theseus' hof. 

 

OBERON, Koning der Elfen. 

TITANIA, Koningin der Elfen. 

EEN ELF, in dienst van Titania. 

PUCK, Oberons hofnar en adjudant. 

 

ERWTENBLOESEM, 

SPINNENWEB, 

MOT en 

MOSTERDZAAD, Elfen in Titania's dienst. 

 

PETER KEG, een timmerman; Proloog in het Tussenspel. 

NIEK SPOEL, een wever; Pyramus in het Tussenspel. 

FRANS FLUIT, een blaasbalgmaker; Thisbe in het Tussenspel. 

TOM SNUIT, een ketellapper; Muur in het Tussenspel. 

SCHAAF, een meubelmaker; Leeuw in het Tussenspel. 

ROBBIE SCHAMELING, een kleermaker; Maanlicht in het Tussenspel. 

 

Nog meer Elfen in dienst van Oberon en Titania. 

Gevolg van Theseus en Hippolyta. 
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EERSTE BEDRIJF 

 

[SCÈNE I] 

Theseus, Hippolyta, Philostrates en gevolg komen op. 

THESEUS 

Nu, mooie Hippolyta, komt onze huwelijksdag 

Met rasse schreden naderbij. Vier blije dagen nog 

Tot aan de nieuwe maan, maar toch, die oude maan verbleekt 

Wel heel erg traag! Ze stelt mijn verlangen op de proef, 

Zoals een taaie oude weduwe of erftante 

Haar neefje veel te lang laat wachten op zijn geld. 

HIPPOLYTA 

Vier dagen zullen snel in nacht opgaan; 

Vier nachten zullen snel de tijd wegdromen. 

Dan zal de maan als zilveren boog 

Opnieuw gespannen aan de hemel, de nacht 

Van onze bruiloft gadeslaan. 

THESEUS    Schiet op, Philostrates, 

Zet de Atheense jeugd tot feesten aan, 

Wek overal de geest van vrolijkheid tot leven, 

Verban zwaarmoedigheid naar begrafenisstoeten, 

Die bleke gast is echt niet welkom op ons feest. 

[Philostrates af.] 

Hippolyta, met wapens heb ik jou het hof gemaakt, 

Ik won je hart met bruut geweld. 

Maar trouwen wil ik met je op een andere toon, 

Met pracht en praal en feestelijkheden. 

Egeus met zijn dochter Hermia, en Lysander 

 en Demetrius komen op. 

EGEUS 

Geluk zij Theseus, onze edele vorst! 

THESEUS 

Dank je, Egeus. En, wat brengt je hier? 
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EGEUS 

Zeer geërgerd sta ik voor u en klaag 

Mijn eigen kind aan, Hermia, mijn dochter. 

Kom hier, Demetrius. Weledele Heer, 

Deze man hier heb ik haar als vrouw beloofd. 

Kom hier, Lysander. En die, mijn waarde Hertog, 

Die heeft mijn dochters hart behekst. 

Jij, ja jij, Lysander, hebt versjes aan haar opgedragen, 

En liefdespanden uitgewisseld met mijn kind. 

Jij zong onder haar raam bij volle maan 

Haar zacht die weeë liefdesliedjes toe. 

Jij hebt haar hoofd en fantasie op hol gebracht 

Met armbandjes, gevlochten van je eigen haar, 

Met ringen, speeltjes, snoep en hebbedingen, 

Wat heel veel indruk maakt op onervaren jeugd. 

Doortrapt heb je mijn dochters hart geroofd 

En haar gehoorzaamheid aan mij 

In koppig, stil verzet gekeerd. En, edele vorst, 

Als het zo is, dat zij ook hier voor U 

Er niet in toestemt met Demetrius te trouwen, 

Eis ik het oude voorrecht van Athene op: 

Ze is mijn bezit en ik kan over haar beschikken: 

Ik geef haar over aan deze heer, 

Of aan haar dood, zoals de wet 

In zo'n geval voorziet. 

THESEUS 

Wat zeg jij, Hermia? Weet wel, mooi kind, 

Dat jij je vader als een god dient te beschouwen, 

Een die jouw schoonheid heeft gemodelleerd. 

Voor hem ben jij toch slechts een wassen beeld, 

Dat hij gekneed heeft, en het staat hem vrij 

Die vorm te houden of hem om te smelten. 

Demetrius is een goede vent. 
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HERMIA 

Lysander ook. 

THESEUS  Op zich genomen wel. 

Maar nu hij het jawoord van de vader mist, 

Moet je de ander toch voor beter houden. 

HERMIA 

Ik wou dat vader met mijn ogen keek. 

THESEUS 

Jouw ogen moeten met zijn oordeel zien. 

HERMIA 

Ik vraag U om vergeving. Heer, 

Dat ik in uw aanwezigheid zo spreek. 

Maar ik smeek u, zegt u mij rechtuit: 

Wat is de ergste straf die me te wachten staat, 

Als ik weiger met Demetrius te trouwen. 

THESEUS 

Je sterft of zweert voor altijd 

Niet meer met mannen om te gaan. 

Denk aan je jeugd, vraag aan je warme bloed, 

Voordat je je tegen je vaders keus verzet, 

Of jij de nonnendracht verdragen kunt, 

Of jij, voor altijd in een klooster opgeborgen, 

Als non zo langzaamaan verdorren wilt 

En vrome hymnen zingen naar de koude kale maan. 

De roos die wordt bestoven, is veel gelukkiger 

Dan die die op het kuise doornhout woekert, 

En groeit en leeft en sterft in vrome eenzaamheid. 

HERMIA 

Zo wil ik groeien, zo leven, zo sterven, Heer, 

Voordat ik mijn maagdelijkheid offer 

Aan een man wiens onwelkome juk 

Mijn ziel niet wenst te dragen. 
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THESEUS 

Je krijgt bedenktijd. En bij nieuwe maan, 

De dag waarop de bond van eeuwige trouw 

Tussen mijn lief en mij bezegeld wordt, 

Op die dag ben je bereid te sterven, 

Omdat je ongehoorzaam aan je vader bent, 

Of met Demetrius te trouwen, wat hij wil, 

Of bij Diana's altaar te zweren, 

Dat je altijd arm en ongehuwd zult zijn. 

DEMETRIUS 

Hermia, geef toe. En jij, Lysander, geef 

Die brutale aanspraak op mijn rechten op. 

LYSANDER 

Demetrius, jij hebt de liefde van de vader: 

Trouw dan met hem en laat mij Hermia. 

EGEUS 

Brutaal worden, hè? Ja, hij heeft mijn liefde, 

En wat van mij is, schenk ik hem uit liefde. 

Zij is van mij, en heel mijn recht op haar 

Vermaak ik aan Demetrius. 

LYSANDER 

Ik ben, mijn Heer, van goeden huize zoals hij, 

En net zo rijk, aan liefde zelfs veel rijker. 

En met mijn toekomst staat het net zo goed 

Als met de zijne, zo niet beter. 

En, wat zwaarder weegt dan alles wat ik hier verkondig, 

Ik ben het die de mooie Hermia bemint. 

Waarom zou ik niet pal staan voor mijn recht? 

Demetrius, ik zeg het recht in zijn gezicht, 

Heeft Nedar's dochter, Helena, het hof gemaakt, 

Hij heeft haar hart gewonnen: zij is gek op hem, 

Het arme kind. Ze adoreert, vereert, verafgoodt hem, 

Die oppervlakkige en trouweloze man. 
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THESEUS 

Ik geef toe, ik heb zoiets gehoord 

En wilde er met Demetrius over spreken. 

Maar met mijn hoofd vol eigen zaken, 

Vergat ik het. Demetrius, kom, 

Egeus, jij ook. We gaan. 

Ik heb jullie van alles mee te delen. 

En jij, mijn mooie Hermia, zet het uit je hoofd 

En buig je voor je vaders wil. 

Want anders straft Athene's wet 

(Wat wij op geen manier verzachten kunnen) 

Je met de dood of met een kluizenaarsbestaan. 

Kom, mijn Hippolyta. Wat heb je nu, mijn lief? 

Demetrius, Egeus, volg ons dus. Ik moet 

Met jullie nog het nodige bespreken 

Betreffende de bruiloft en wil het ook nog hebben 

Over jullie aangelegenheid. 

EGEUS 

Wij volgen u, maar al te graag. 

 

Allen af, behalve Lysander en Hermia. 

LYSANDER 

O jee! Naar alles wat je in de boeken leest, 

Uit de geschiedenis of in verhalen hoort, 

Ging het met ware liefde nooit erg vlot. 

En hadden twee elkaar dan toch gevonden, 

Kwam oorlog, dood of ziekte tussenbei, 

Zodat de liefde snel als een klank vervloog, 

Kort als een droom, ongrijpbaar als een schaduw, 

Snel als de bliksem in de zwarte nacht, 

Die in één flits hemel en aarde toont. 

En voor je ook maar zeggen kunt 'Kijk daar!', 

Is hij al in de muil der duisternis verdwenen. 

Zo snel wordt donker wat eerst helder scheen. 
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HERMIA 

Als ware liefde het toch altijd moeilijk heeft, 

Moet die beproeving ons geduld bijbrengen, 

Omdat ons lijden heel gewoon is en bij liefde 

Hoort, net als de droom en tranen, wensen, pijn, 

Die allen metgezellen van de liefde zijn. 

LYSANDER 

Heel goed gezien. En daarom luister, Hermia. 

Ik heb een tante, ze is weduwe, 

En heel erg rijk, ze heeft geen kind – 

Haar huis ligt zeven mijlen voor Athene – 

En ze beschouwt me als haar eigen zoon. 

Daar kan ik met je trouwen, lieve Hermia, 

Daar kan Athene met haar wrede wet 

Ons niet vervolgen. Dus als je van me houdt, 

Sluip morgenavond uit je vaders huis, 

En in het bos, op jullie lievelingsplek, 

Waar ik jou en Helena toen heb ontmoet, 

Wacht ik op jou. 

HERMIA      Liefste Lysander, 

Ik zweer bij Amors sterkste boog, 

Bij zijn beste pijl met gouden punt, 

Bij al wat zielen bindt, beminnen doet, 

Bij alle eden door de mannen ooit gebroken 

(Veel meer dan vrouwen hebben uitgesproken), 

Op die plek, net genoemd door jou, 

Zal ik morgen zijn, voor dag en dauw. 

LYSANDER 

Afgesproken. Kijk, daar komt Helena. 

 

Helena komt op. 

HERMIA 

Dag mooie Helena! Waar ga je heen? 
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HELENA 

Jij noemt me mooi? Dat is gemeen! 

Demetrius houdt van jou, jij bent een mooie griet! 

Een ziekte is besmettelijk, het uiterlijk helaas niet. 

Want anders had ik me meteen aan jou geïnfecteerd, 

En was mijn lijden in zijn tegendeel verkeerd. 

Mijn stem met jouw klank, mijn oog met jouw magie, 

Mijn taal gesproken met jouw zoete melodie. 

Was heel de wereld mijn, Demetrius niet erbij, 

Ik zou ruilen, jij kreeg heel de rest van mij. 

O, leer me hoe je kijkt en hoe je je gedraagt, 

Dat jij Demetrius' hart zo ongelofelijk behaagt. 

HERMIA 

Ik kijk boos, hij valt nog meer op mij. 

HELENA 

O, maakte mijn glimlach hem maar blij! 

HERMIA 

Ik scheld hem uit, hij roept verliefd bravo! 

HELENA 

Ach, verhoorde hij mijn smeekbeden maar zo! 

HERMIA 

Hoe meer ik haat, hoe meer hij van me houdt. 

HELENA 

Hoe meer ik van hem houd, hoe meer laat ik hem koud. 

HERMIA 

Troost je: hij zal het moeten doen met een ander. 

Ik sla namelijk op de vlucht, met Lysander. 

En in het bos, waar wij zo vele dagen 

Eendrachtig tussen sleutelbloemen lagen 

En geheimpjes vertelden aan elkander, 

Daar ontmoet ik morgennacht Lysander. 

Athene laten we voor wat het is, 

We zoeken nieuwe vrienden in de wildernis. 

Vaarwel, mijn hartsvriendin. Geef me een afscheidskus. 
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Ik wens je veel geluk met je Demetrius! 

Houd woord, Lysander. – Ik moet gaan en wacht 

Met smart op jouw verschijning morgennacht.  Hermia af. 

LYSANDER 

Ik zal komen, Hermia. Helena, houd moed! 

Moge Demetrius van je houden zoals jij dat doet!  

 Lysander af. 

HELENA 

Waarom is het geluk toch zo ontzettend tegen mij! 

De hele stad zegt: ik ben net zo mooi als zij. 

Maar wat helpt het? Demetrius vindt van niet, 

Hij wil niet zien wat ieder ander in me ziet. 

Zoals hij zich vergist, als hij bij Hermia zweert, 

Zo zie ik al zijn kwaliteiten ook verkeerd. 

Wat alledaags is, tamelijk inhoudsloos, 

Verandert Liefde in iets grandioos. 

In plaats van met haar ogen kijkt ze met gevoel, 

Daarom treft Cupido ook blind zijn doel. 

Liefde slaat toe, voor iemand denken kan, 

Blind, maar op vleugels gedragen, zo heet dat dan. 

Want voor Demetrius Hermia's ogen zag, 

Hagelde het eden van trouw iedere dag – 

Maar toen die hagel Hermia's warmte ging voelen, 

Smolt hij: zijn trouwbeloften begonnen weg te spoelen.. 

Ik vertel hem over Hermia's plan, 

Dan rent hij naar het bos, zo hard hij kan. 

Hij dankt me dan wel duizendmaal, 

Maar hoog is de prijs, die ik daarvoor betaal. 

Want hiermee zal ik mijn pijn nog vergroten, 

Als ik hem terug zie komen met hangende poten. 
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[SCÈNE II] 

Op komen Keg, de timmerman; en Schaaf, de meubelmaker; en Spoel, de wever; 

en Fluit, de blaasbalgmaker; en Snuit, de ketellapper; en Schameling, de 

kleermaker. 

KEG 

Is onze troep compleet? 

SPOEL 

Je kunt ze beter in het algemeen oproepen, een voor een, zoals op de lijst 

staat. 

KEG 

Hier is de rolverdeling met ieders naam, die door heel Athene geschikt 

geacht wordt om in ons tussenspel te spelen voor de Hertog en de Hertogin 

op zijn huwelijksdag, 's nachts. 

SPOEL 

Zeg eerst, waarde Keg, waar gaat het toneelstuk over. Lees dan de namen 

van de spelers voor. En kom zo tot een punt. 

KEG 

Goed, ons stuk is 'De uiterst beklagenswaardige komedie en uiterst wrede 

dood van Pyramus en Thisbe'. 

SPOEL 

Een heel knap stukje werk, verzeker ik jullie, en nog grappig ook. Nu, 

waarde Keg, roep de spelers op volgens de rolverdeling. Heren, verspreid 

u zich. 

KEG 

Antwoord zoals ik jullie afroep. Spoel, de wever? 

SPOEL 

Present. Noem wat voor rol ik ben en ga door. 

KEG 

Jij, Spoel, bent opgeschreven voor Pyramus. 

SPOEL 

Wat is Pyramus? Een minnaar of een tiran? 

KEG 

Een minnaar, die heel elegant zelfmoord pleegt uit liefde. 


