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9 Bijlagen 

Hier volgt een inhoudsoverzicht van de zes tegenvertalingen die Nil vóór de sluiting van de Schouwburg in 1672 vervaardigde. De inhoud is per scène 
weergegeven. Om een indruk te krijgen van de veranderingen die Nil in zijn versie doorvoerde, heb ik ook de initiaalvertalingen per scène samengevat 
en in het overzicht opgenomen. In sommige gevallen wordt ook de inhoud van de brontekst (gedeeltelijk) weergegeven.  

Aangezien in deze studie Nil en zijn werken centraal staan, is hier niet voor een chronologische opbouw van de overzichten gekozen. Dat wil zeggen 
dat de overzichten niet beginnen met de inhoudssamenvatting van de initiaalvertalingen (of de bronteksten), maar met de samengevatte 
tegenvertalingen van Nil. De handelingsopbouw en de scènische verdeling van de initiaal- en tegenvertalingen wijken soms sterk van elkaar af ‒ 
voornamelijk bij de komische stukken. Voor de onderstaande overzichten was Nils indeling leidend. 

Agrippa (tragedie)1302 

TEGENVERTALING 
Nil, Agrippa, koning van Alba; anders de gewaande Tiberinus, 1669. 

INITIAALVERTALING 
De Graeff, Agrippa, koning van Alba, of de valsche Tiberinus, 1669. 

Personages1303 

LAVINIA, Prinses van den bloede van Alba LAVINIA, Princes uyt het Albaensche bloet 
ALBINA, dochter van Tirrenus, en zuster van Agrippa ALBINA, Dochter van den ouden Tirrhenus, Zuster van Agrippa 
KAMILLA, vertroude van Lavinia CAMILLA, Staet-Juffer van Lavinia 
JULIA, vertroude van Albina JULIA, Staet-Juffer van Albina 
MEZENSIUS, broeders zoon van Tiberinus MEZANCE, Neef van den overleeden koning Tiberinus 
FAUSTUS, vertrouwling van Mezensius FAUSTUS, Mezances vertouweling 
TIRRENUS, Prins van den bloede van Eneas, vader van Agrippa en Albina TIRRHENUS, Prins van Alba, vader van Agrippa, en Albina, uyt het bloet van Eneas. 

AGRIPPA, zoon van Tirrenus, regeerende onder den naam en gelijkenis van 
Tiberinus, Koning van Alba 

AGRIPPA, regeerende in schijn van Koning Tiberinus 

LAUZUS, ATIS, Bevelhebbers van Agrippa LAUZUS, ATIS, Officiers van de Koning 
LIJFWACHT, Stom LIJFVVACHT 

                                                             
1302 Franse bron: Philippe Quinault, Agrippa, roy d’Albe, ou le faux Tiberinus, eerste editie [s.l.] 1660. (Hier gebruikte druk: Quinault, Agrippa, 1663.) 
1303 Brontekst: LAVINIE, Princéssé du Sang dé Roys d’Albé / ALBINE, Fillé dé Tirrhéné, & sœur d’Agrippa / CAMILLE, Confidente de Lauinie / IVLIE, Confidénté d’Albiné / 
MEZENCE, Neueu de Tiberinus / FAVSTE, Confident de Mezence / TIRRHENE, Princé du Sang d’Enée, Pere d’Agrippa & d’Albiné / AGRIPPA, Fils de Tirrhene, regnant sous le 
nom & la réssémblancé dé Tibérinus. Roy d’Albé / LAVZVS, ATIS, Officiers d’Agrippa / GARDES. 
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STOET, Stom Ø 

Plaats van handeling en gespeelde tijd1304 

Hét Toonéél is ’t paléis dér Koningen van Alba, voor het vertrek van Lavinia. Ø 

Inhoud 

Nils concurrerende vertaling wijkt qua handelingsverloop hoeveelheid personages en scènes niet af van de brontekst. Hetzelfde geldt voor de initiaalvertaling van 
De Graeff. Door het heldere taalgebruik van Nil is de concurrerende vertaling veel begrijpelijker dan de initiaalvertaling. Zo heeft Nil de motieven van de personages 
duidelijker geformuleerd waardoor hun handelingen logischer lijken. Het duistere taalgebruik van de eerste vertaling staat het snelle begrip van motivaties en de 
daaruit voortvloeiende acties in de weg. 
 
[I.1] Agrippa, de broer van Albina, is gedood door koning Tiberinus. Lavinia 
was verliefd op hem. Lavinia en Albina bediscussiëren welk lot zwaarder 
weegt, de dood van de enige broer of de dood van een minnaar. 

[I.(1)]1305 Albina is van streek en woedend op Tiberinus, de man van wie ze 
eigenlijk houdt. Hij heeft haar broer Agrippa vermoord. Ook Lavinia is ontsteld, 
aangezien Agrippa haar geliefde was. Albina heeft besloten niet langer van 
Tiberinus te houden, de moordenaar van haar broer. Ze wil zich samen met 
Lavinia op hem wreken. Albina vertrekt. 

[I.2] Mezensius komt om zijn liefde aan Lavinia te openbaren. Lavinia wijst hem 
af en suggereert dat hij zijn broer Tiberinus heeft geholpen bij het uit de 
wegruimen van Agrippa. Zijn motief zouden zijn gevoelens voor Lavinia zijn 
geweest. Mezensius vertelt waarom koning Tiberinus Agrippa heeft vermoord. 
De vorst wilde een dodelijk misverstand vermijden, aangezien Agrippa teveel 
op hem leek. Mezensius weet ook te berichten dat koning Tiberinus heeft 
besloten Lavinia op te zoeken, toen hij hoorde hoe verdrietig zij was over de 
dood van haar geliefde. Hij wil haar troosten. Lavinia vindt dit vernederend. 
Mezensius verklaart zijn liefde aan haar, maar zij zegt nooit van iemand anders 
dan van Agrippa te zullen houden. 

[I.(2)] Mezance, de neef van Tiberinus, verschijnt en zegt niets met de moord op 
Agrippa te maken te hebben. Ook hij wil wraak. Volgens hem en Lavinia was het 
motief voor de moord van Tiberinus zijn gelijkenis met Agrippa. Mezance vertelt 
over de wroegingen van Tiberinus betreffende zijn daad en diens plan om zijn 
excuses aan te bieden aan Lavinia. Zij wil hem echter niet zien en zegt dat alleen 
de dood een rechtvaardige straf voor Tiberinus zou zijn. Mezance openbaart 
Lavinia plotseling zijn liefde, maar die genegenheid is niet wederzijds. Lavinia laat 
zich niet vermurwen door de liefdesverklaringen en zegt nog steeds van Agrippa 
te houden. 

[I.3] Tirrenus, de vader van Agrippa, komt op en vertelt dat Tiberinus op weg is 
naar Lavinia. Zij smeekt Mezensius dit te beletten. Mezensius is dolblij, omdat 
hij iets voor zijn beminde kan doen. Hij vertrekt. 

[I.(3)] Tirrhenus, de vader van Agrippa, komt ontsteld binnen en brengt het 
bericht dat koning Tiberinus op weg is naar Lavinia. Zij schrikt en vraagt Mezance 
de koning tegen te houden. Mezance gaat de koning tegemoet. 

[I.4] Tirrenus ziet Tiberinus aankomen en stuurt Lavinia weg. Hij wil de koning 
de levieten gaan lezen. 

[I.(4)] Tirrhenus beklaagt de dood van zijn zoon en de gevolgen daarvan. 

[I.5] Agrippa komt op verkleed als koning Tiberinus, zoals blijkt uit de [I.(5)] Lavinia is vertrokken. Agrippa komt op met enkele begeleiders, die hij 

                                                             
1304 Brontékst: ‘La Scéné ést au Palais dé Roys d’Albé, dans l’Appartémént dé Lauinié.’ 
1305 In de initiaalvertaling ontbreekt de nummering van de scènes. 
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regieaanwijzing. Hij stuurt zijn gevolg weg en is nu alleen met zijn vader 
Tirrenus. Tirrenus begroet hem als zijn zoon Agrippa en verwijt hem zijn 
ongehoorzaamheid.1306 De vader had aan zijn zoon namelijk verboden contact 
te zoeken met Lavinia. Tirrenus vindt dat Agrippa tevreden zou moeten zijn, hij 
is nu immers in schijn van Tiberinus koning van Alba. Agrippa is echter 
uitermate ongelukkig, aangezien hij zijn beminde Lavinia nu moet 
verloochenen. Tijdens dit gesprek wordt de voorgeschiedenis verteld. 
Tiberinus verdronk in een rivier op weg naar een gevecht. Tirrenus die de 
koning samen met zijn zoon vergezelde, wist alles zodanig te arrangeren, dat 
iedereen geloofde dat Agrippa in plaats van de koning was overleden. Om het 
verhaal waarschijnlijker te maken, deed Tirrenus iedereen weten dat Agrippa 
door Tiberinus was vermoord. Agrippa nam ondertussen de plaats van 
Tiberinus in. Agrippa heeft alle wensen van zijn vader opgevolgd, behalve om 
Lavinia te vergeten. Dat kan hij niet. Tirrenus die niets liever wil dan dat zijn 
zoon de troon bestijgt, heeft geen begrip voor diens liefdesverdriet. Hij wil dat 
Agrippa zich helemaal als Tiberinus gaat gedragen. Hij hoeft weliswaar niet 
met Albina te trouwen, die in het echt immers zijn zus is, maar Lavinia mag hij 
evenmin huwen. Dit zou namelijk de geloofwaardigheid van de opzet 
verzwakken. Agrippa speelt immers voor Tiberinus, de moordenaar van de 
geliefde van Lavinia. Agrippa heeft gewetensbezwaren door dit plan. 
Bovendien vindt hij dat zijn koningschap niet opweegt tegen zijn verloren 
liefde. Tirrenus probeert de bezwaren van zijn zoon weg te nemen. Zo vertelt 
hij dat Mezensius, de broer van Tiberinus, het al lang gemunt had op de troon. 

vervolgens nogal onvriendelijk wegstuurt. Nu hij met Tirrhenus alleen is, scheldt 
die hem uit voor verrader en ondankbare zoon.1307 Tirrhénus noémt Agrippa’s 
liéfdé één ‘wulpsé min’. Agrippa vérwérpt dézé béschuldigingén. Uit dé 
voorgeschiedenis die nu volgt blijkt dat hij zich moet uitgeven voor Tiberinus. 
Agrippa heeft namelijk heeft door een list van Tirrhenus de positie van koning 
Tiberinus ingenomen, nadat die was verdronken. Tirrhenus heeft aan de soldaten 
verteld dat Agrippa door Tiberinus is vermoord, en dat de dader nu gestraft moet 
worden. Tirrhenus beaamt de toedracht en wil dat Agrippa afstand neemt van 
zijn liefde voor Lavinia omwille van de macht. Hij moet zich immers gedragen als 
Tiberinus. Agrippa ziet dat niet zitten. Hij zou dan met zijn zus Albina moeten 
trouwen. Tirrhenus gaat niet in op die incestkwestie en zegt dat hem uitsluitend 
het koningschap van Agrippa interesseert.1308 Agrippa wil Lavinia de leugens van 
zijn vader vertellen. Tirrhenus antwoordt dat ze daarvoor te jong, teer en wulps 
zou zijn. Agrippa’s bédénkingén ovér hét koningschap wuift Tirrhenus weg. 
Tirrhénus én Agrippa schildérén Mézancé vérvolgéns af als ‘Rijxtyran’, dié 
onrechtvaardig, wreed en onmenselijk zou zijn.1309 Agrippa wil Lavinia zien, ook 
tegen de wil van zijn vader. Tirrhenus is het daar niet mee eens. Hij geeft aan 
Agrippa instructies, hoe hij als koning dient op te treden. 

                                                             
1306 Nil maakt direct aan het begin van de scène duidelijk dat de aangekondigde Tiberinus in werkelijkheid Agrippa is en dat Tirrenus daarvan op de hoogte is. Voor de 
lezer blijkt de vermomming uit de regieaanwijzing aan het begin van die scène. 
1307 Voor de toeschouwer die op dat ogenblik nog niet weet dat hier de verklede Agrippa opkomt, is die uitval nogal verrassend. Pas wanneer Agrippa de toedracht 
vertelt, wordt het de toeschouwer duidelijk dat Agrippa zich voordoet als Tiberinus. Ook de lezer raakt hier enigszins in de war: Agrippa’s naam staat in dé 
regieaanwijzing van sprekende namen, maar alleen uit de tekst blijkt geleidelijk dat hij zich voordoet als koning. Deze scène is zowel voor de toeschouwer als voor de 
lezer tamelijk onduidelijk, waardoor het begrip van het hele toneelstuk in het geding is. 
1308 Dit is een verschil met de brontekst. Ook in de concurrerende vertaling zegt Tirrenus dat het onmoglijk is dat zijn zoon met zijn zus gaat trouwen, omdat dit incest 
zou zijn. 
1309 In het begin van die schimptirade weet de toeschouwer/lezer niet dat het hierbij om Mezance gaat. In feite lijkt koning Tiberinus het onderwerp te zijn. Pas aan het 
einde volgt er een toespeling op Mezance. De initiaalvertaling verschilt hier op twee punten van de brontekst (en de concurrerende vertaling). Ten eerste is de 
schimptirade veel heftiger en te tweede heeft Agrippa hier ook een uitgesproken negatief oordeel over Mezance. Uit de Franse bron en in de tweede Nederlandse 
vertaling komt Agrippa minder driftig naar voren. 
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Mezensius zou zijn aanvalsplannen jegens Tiberinus alleen zijn vergeten, 
omdat hij opeens zo heftig verliefd werd op Lavinia. Tirrenus weet zijn zoon 
uiteindelijk zo ver te krijgen dat hij zich schikt in de machtsplannen van zijn 
vader. Tirrenus staat Agrippa toe, zijn geliefde Lavinia te zien, maar uiteraard 
alleen vermomd als Tiberinus. 
[II.1] Albina is op weg naar Lavinia, maar ze kan niet bij haar komen, omdat de 
deur op slot is. Ze is van streek. Enerzijds haat ze Tiberinus, omdat hij haar 
broer heeft vermoord, anderzijds houdt ze van hem, omdat hij haar minnaar is. 
Julia, haar vertrouwde, keurt haar liefde voor de moordenaar van haar broer af. 
Albina zegt dat ze haar tegenstrijdige gevoelens aan Julia openbaart en haar om 
hulp vraagt, omdat ze de verliefdheid op Tiberinus niet uit zichzelf kan 
overwinnen. 

[II. (1)] Albina bevindt zich in een dilemma. Enerzijds haat ze Tiberinus omdat hij 
haar broer Agrippa heeft vermoord en anderzijds houdt ze van hem. Iulia, haar 
staatjuffer, houdt haar de misdaden van Tiberinus voor ogen. Albina antwoordt 
dat ze niets tegen haar gevoelens kan doen, daar is ze te zwak voor.1310 

[II.2] Tirrenus vertelt aan zijn dochter Albina dat Tiberinus verliefd is op 
Lavinia én dat hij Agrippa uit ‘minnénijd’ zou hébbén vérmoord. Hij zégt tégén 
zijn dochter dat ze ervoor moet zorgen dat Lavinia Tiberinus uit het diepste 
van haar hart zal haten. 

[II.(2)] Tirrhenus komt op en beklaagt dat hij de koning niet tot inkeer kan 
brengen en dat die hem het contact met Lavinia zou hebben verboden. Albina 
verwittigt hem van haar besluit met behulp van Lavinia Tiberinus te doden. Zij 
steekt een aantal felle haattirades af op haar voormalige geliefde. Tirrhenus 
wenst even sterk de dood van de koning.1311 

[II.3] Lavinia vérschijnt én vértélt ovér Tibérinus’ wéns haar té ontmoeten. 
Albina stelt haar op de hoogte van de gevoelens van de schijnbare Tiberinus. Zij 
houdt Lavinia medeplichtig aan de dood van Agrippa, aangezien ze door haar 
liefde voor die held, de jaloezie van Tiberinus zou hebben gevoed, wat 
uiteindelijk tot de dood van Agrippa zou hebben geleid. Lavinia is het met 
Albina’s oordéél niét onééns én zégt dé koning té willén vérmoordén. Volgéns 
Albina is de onbeantwoorde liefde zelf al een grote straf voor Tiberinus. Ze 
vindt een moordaanslag te gevaarlijk voor Lavinia, maar Lavinia blijkt 
vastberaden in haar voornemen. Als ze de koning zien naderen, vlucht Lavinia. 

[II.(3)] Lavinia vraagt aan Albina waarom Tiberinus haar wil zien. Albina vertelt 
dat hij verliefd is op Lavinia. Daarover is Lavinia zeer ontsteld. Albina vindt dat 
Lavinia ongewild mede verantwoordelijk is voor de dood van Agrippa. Lavinia 
reageert erg emotioneel. Als Albina voorstelt Tiberinus te vermoorden stemt 
Lavinia daar mee in.1312 Albina prijst de wraak. De twee vrouwen zien de koning 
naderen.1313 

[II.4] Albina verwijt de gewaande Tiberinus de moord op Agrippa. Hij toont 
begrip voor haar verdriet. Op haar verwijt van ontrouw in verband met zijn 
nieuw ontdekte liefde voor Lavinia antwoordt Agrippa dat het om echte liefde 

[II.(4)] Agrippa komt op verkleed als Tiberinus. Hij verheugt zich over zijn 
koningschap en herinnert Albina aan hun liefdesrelatie. Albina scheldt hem uit. 
Agrippa zegt dat hij dit al verwachtte, aangezien hij haar broer heeft vermoord. 

                                                             
1310 Hierin verschilt de initiaalvertaling van de brontekst (en de tegenvertaling) waar Albina juist probeert controle over haar liefde te krijgen, door er met Julia over te 
praten. Iulia is in de initiaalvertaling veel langer aan het woord en uit zich veel feller dan in de brontekst en de tegenvertaling. 
1311 In de bron (en de tegenvertaling) wordt niet over een moordplan gesproken, het gaat uitsluitend om haat en wraak in het algemeen. 
1312 In de bron (en de tegenvertaling) gaat het plan om Tiberinus te doden van Lavinia uit. 
1313 Hier ontbreekt Albina’s waarschuwing aan Lavinia om dé géwaandé Tibérinus té ontvluchtén. 
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gaat en dat hij daar geen berouw over kan hebben. Albina ziet dit als bewijs 
voor zijn slechtheid. Wanneer hij zich vervolgens gaat aanbieden als 
vervangende broer, is Albina daar zeer ontsteld over. Hij verlaat haar ten slotte. 

Hij stelt echter geen andere mogelijkheid te hebben gehad, omdat Agrippa een 
staatsgreep zou hebben beraamd.1314 Albina confronteert hem met de ware reden, 
namelijk zijn liefde voor Lavinia. Daarop antwoordt de vermomde Agrippa dat hij 
al lang van Lavinia houdt. Vervolgens verzoekt hij Albina om hem niet als de 
moordenaar van haar broer te zien. Albina is razend en schreeuwt om wraak en 
dreigt hem te doden. Agrippa bejegent haar op een zeer koele manier, noemt haar 
hovaardig en rechtvaardigt zijn gedrag door zijn machtspositie en het feit dat zij 
hem niet meer behaagt. Dan bekritiseerd hij haar razernij en zegt dat ze geen 
gemeenschappelijke toekomst meer hebben, aangezien hij haar broer heeft 
vermoord. Hij vertrekt. 

[II.5] Albina begrijpt niets van het optreden van haar vermeende ex-geliefde. Ze 
wordt steeds bozer en wraakzuchtiger. 

[II.(5)] Albina’s liéfdé voor Tibérinus is nu définitiéf vérandérd in haat. 

[III.1] Faustus, de vertrouwde van Mezensius, vraagt zich af waar diens ambitie 
om koning te worden is gebleven. Mezensius verklaart dat liefde sterker is dan 
eerzucht. Zijn liefde voor Lavinia is voor hem belangrijker dan de macht. 

[III.(1)] Faustus adviseert zijn heer Mezance zijn aanhangers bijeen te brengen en 
een staatsgreep te plegen, zodat Mezance koning kan worden.1315 Mezance is 
echter dermate verliefd dat hij helemaal geen behoefte heeft aan macht. 

[III.2] Mezensius begrijpt niet waarom Tiberinus, dus eigenlijk Agrippa, zo 
ontsteld is, want alle vijanden zijn overwonnen. De valse koning beaamt dit en 
geeft een persoonlijke reden voor zijn emoties. Hij zegt niet meer van Albina, 
maar van Lavinia te houden. Daar schrikt Mezensius van, aangezien hij zelf van 
haar houdt. Hij vermaant de koning zich niet over te geven aan deze liefde, 
gezien zijn positie en de zinloosheid daarvan: Lavinia is standvastig is in haar 
liefde voor de dode Agrippa. De vermomde Agrippa is verheugd als hij van 
Lavinia’s liéfdé én van haar haat voor Tibérinus hoort. Dé géwaandé Tibérinus 
slaat de waarschuwingen van Mezensius in de wind en zegt dat hij een 
mogelijkheid heeft om Lavinia aan zich te binden. 

[III.(2)] Mezance vraagt aan de vermeende Tiberinus, waarom die zo 
zwaarmoedig is. De omstandigheden zijn immers zeer gunstig. De koning bekent 
dat zijn verdriet niets te maken heeft met zijn politieke functie, maar met het feit 
dat hij ondertussen van Lavinia is gaan houden en niet meer van Albina. Daar 
schrikt Mezance van. Hij legt uit dat Tiberinus geen kansen heeft bij Lavinia, 
aangezien hij Agrippa, haar geliefde, heeft vermoord. De vermomde koning is blij 
te horen dat Lavinia zo standvastig is in haar liefde. Mezance vermaant de koning 
zich conform zijn positie te gedragen. Agrippa zegt de macht te hebben Lavinia zo 
ver te krijgen dat ze van hem houdt. 

[III.3] Faustus, de vertrouwde van Mezensius, interpreteert dit als een dreiging 
om haar tegen haar wil en met geweld te zullen trouwen. 

[III.(3)] Faustus, de vertrouwde van Mezance, veroordeelt het tirannieke optreden 
van de gewaande Tiberinus. 

[III.4] Lavinia verzoekt Mezensius Tiberinus te doden, omdat ze diens 
liefdesverklaringen ongewenst vindt. Na een korte aarzeling is Mezensius daar 
snel toe bereid en is hij uitermate blij zijn liefde voor Lavinia te kunnen 
bewijzen. Hij zegt daar geen tegenprestatie voor te verwachten. 

[III.(4)] Lavinia uit haar afschuw over Tiberinus en diens liefde voor haar. 
Mezance vertelt haar dat het nog veel erger is, de dwingland Tiberinus wil haar 
namelijk met geweld tot vrouw nemen. Lavinia smeekt Mezance haar voor dit lot 
te behoeden door de koning te vermoorden. Hij duidt dit als zuivere liefde1316 en 
stemt naar een korte bezwijming in om haar te helpen. Mezance is echter 

                                                             
1314 Die motivatie is toegevoegd door De Graeff. 
1315 Dit advies vinden we niet in de brontekst (en de tegenvertaling). 
1316 Die duiding vinden we niet in de bron (en de tegenvertaling). 
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teleurgesteld na de volgende liefdesverklaring van Lavinia voor de schijnbaar 
dode Agrippa. Desondanks wil Mezance zijn liefde aan haar tonen en zegt hij voor 
zijn daad geen tegenprestatie te verwachten. Lavinia vertrekt. 

[III.5] Mezensius vertelt Tirrenus, de vader van de doodgewaande Agrippa, over 
zijn moordplannen. Tirrenus probeert hem daar op allerlei manieren van af te 
brengen. Mezensius is echter vastberaden en duldt geen tegenspraak. Hij 
vraagt Tirrenus de leiding bij de opstand over te nemen en zodoende lukt het 
Tirrenus uitstel van zes dagen te krijgen. 

[III.(5)] Tirrhenus komt en Mezance legt aan hem uit dat hij van plan is Tiberinus 
te doden. Tirrhenus schrikt en reageert in eerste instantie vol onbegrip. Maar 
Mezance zegt dat zijn liefde en plichtsbesef hem gebieden te handelen. Tirrhenus 
probeert hem op allerlei manieren te weerhouden van zijn opzet. Daar wil 
Mezance niets van horen en hij vraagt Tirrhenus naar de concrete invulling van 
het plan. Tirrhénus légt uit dat zo’n aanslag één goédé voorbéréiding véréist, 
aangezien het krijgsvolk van Tiberinus in de hele stad verspreid staat. Mezance 
legt zich daarbij neer. 

[IV.1] Tirrenus is gevangen gezet, dat vertelt Mezensius aan Lavinia. Daarom 
geeft zij aan Mezensius opdracht Tiberinus zo snel mogelijk te doden. Agrippa 
nadert in zijn vermomming en Mezensius vertrekt om de aanslag voor te 
bereiden. 

[IV.(1)] Mezance vertelt dat Tirrhenus in hechtenis is genomen door Tiberinus. 
Daardoor komt de geplande aanslag op losse schroeven te staan en daardoor zijn 
ze nu zelf ook in gevaar, aldus Mezance. Lavinia geeft Mezance de opdracht het 
moordplan zo snél mogélijk uit té voérén, nog voor Tirrhénus’ événtuélé dood in 
gevangenschap. Mezance is daartoe bereid en wil de moord tijdens de 
offerceremonie voltrekken. Hij ziet de koning naderen en vertrekt.  

[IV.2] Agrippa is blij zijn geliefde eindelijk te zien. Hij verklaart haar zijn liefde, 
vermomd als Tiberinus. Lavinia is ontsteld omdat hij haar zo sterk aan haar 
geliefde Agrippa herinnert, maar ze windt geen doekjes om haar haat voor de 
géwaandé Tibérinus. Agrippa’s gévoéléns wordén aangéwakkérd door stééds 
nieuwe liefdesbetuigingen van Lavinia voor de gewaande dode. Dit gaat zo ver 
dat Agrippa zijn leugens niet langer kan volhouden. Hij wil zich bekend maken 
aan haar en laat zijn vader Tirrenus halen. 

[IV.(2)] Agrippa, verkleed als Tiberinus, verklaart aan Lavinia zijn liefde en hoopt 
van haar hetzelfde. Lavinia wordt emotioneel wanneer ze de koning ziet, omdat 
hij haar aan haar geliefde doet denken. Wanneer Lavinia de koning van 
wreedheid beticht en hem verzoekt zijn emoties in toom te houden, blijft die 
alsmaar zijn liefde herhalen. Agrippa probeert haar te lokken met zijn 
koningschap en allerlei luxe, maar Lavinia zegt daarboven de dood te verkiezen. 
Agrippa uit zijn verbazing over haar onverzettelijke liefde en kan zich niet meer 
beheersen door zijn verdriet en door haar schoonheid, daarom maakt hij zijn 
ware identiteit aan haar bekend. Hij laat zijn vader uit de gevangenis halen om dit 
alles te bevestigen. 

[IV.3] Tirrenus ontkent dat de aanwezige zijn zoon is en noemt hem een 
leugenaar. Hij noemt het een list van Tiberinus om de liefde van Lavinia te 
verwerven. Lavinia is zich niet zeker of de koning niet toch de waarheid 
spreekt. Tirrenus stuurt haar weg en hoopt zo haar twijfels te laten verdwijnen.  

[IV.(3)] Tirrhenus ontkent dat de koning zijn zoon is en zegt liever te willen 
sterven dan dit te beamen. Volgens hem wil de koning door deze truc de liefde 
van Lavinia winnen. Lavinia twijfelt aanvankelijk, maar gelooft uiteindelijk 
Tirrhenus en besluit weg te gaan, om te voorkomen dat ze overmand wordt door 
haar liefde.1317 

[IV.4] Tirrenus houdt zijn zoon tegen die Lavinia wil volgen en zegt hem dat hij 
aan zijn plichten moet denken. Tirrenus legt aan de vergramde Agrippa uit dat 

Vervolg van [IV.(3)] Tirrhenus vermaant Agrippa zich nu weer redelijk te 
gedragen. Hij zegt Agrippa alleen om diens eigen bestwil als zoon te hebben 

                                                             
1317 In de bron en de tegenvertaling neemt ze dit besluit niet zelf, maar wordt ze weggestuurd. 
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hij hem alleen heeft verloochend om zijn koningsschap niet in gevaar te 
brengen. Agrippa zegt dat zijn liefde sterker is dan zijn drang om aan de 
eerzucht van zijn vader te voldoen. Hij kan zijn geliefde niet zo zinloos zien 
lijden. Tirrenus vertelt over de aanslag die door Mezensius wordt beraamd en 
hoopt dat Agrippa door dit gevaar weer zal gehoorzamen. 

verloochend. Agrippa kan zijn liefde echter niet ontkennen. Tirrhenus legt uit dat 
er acuut gevaar dreigt van Mezance, die Agrippa wil vermoorden. Hij geeft 
instructies aan zijn zoon, onder andere moet Agrippa Mezance in hechtenis 
nemen.1318 Agrippa’s bézwarén wuift Tirrhénus wég door Mézancé als één 
koningsmoordenaar af te schilderen. Ze horen iemand naderen en Tirrhenus doet 
alsof hij een ruzieachtig gesprek met de koning voert. 

[IV.5] De tempel is gereed en Tirrenus die de koning omwille van de 
waarschijnlijkheid uitscheldedt, wordt afgevoerd. 

[IV.(4)] Het bericht komt dat de tempel gereed is voor het offer. Tirrhenus gaat 
door met schimpen en wordt teruggebracht naar de gevangenis. 

[V.1] Lavinia heeft een slecht voorgevoel en wil de aanslag uitstellen. Daarom 
stuurt ze Faustus naar Mezensius. 

[V.(1)] Lavinia is van gedachte veranderd en stuurt Faustus erop uit de 
moordaanslag te voorkomen. Faustus denkt daar anders over. Beiden 
discussiëren erover of een koning al dan niet gedood mag worden.1319 Camilla, 
haar staatjuffer, keurt eveneens af dat Lavinia terugkomt op haar woorden, maar 
Lavinia blijft bij haar voornemen. Faustus vertrekt. 

[V.2] Tirrenus komt en overtuigt Lavinia ervan dat de koning daadwerkelijk 
Tiberinus is en niet Agrippa. Hij wakkeert haar haat en wraakzucht aan. Lavinia 
twijfelt nu niet meer over de juistheid van de aanslag en vertelt blij over de 
aanslag op Tiberinus die op dat ogenblik plaatsvindt. Tirrenus schrikt en wil dit 
beletten. 

[V.(2)] Lavinia vraagt aan Tirrhenus, die nu verschijnt, haar twijfels weg te nemen. 
Direct daarna is ze er echter van overtuigd dat de koning daadwerkelijk Tiberinus 
is en dat ze hem haat. Tirrhenus wakkert haar haat en wraakzucht aan. Lavinia 
vertelt over haar plan de aanslag zo spoedig mogelijk uit te voeren.1320 Er ontstaat 
een lange woordenwisseling tussen Lavinia en Tirrhenus. Deze keer verdedigt 
Lavinia de aanslag en Tirrhenus twijfelt aan de rechtmatigheid daarvan en hij 
roept Lavinia op wat standvastiger te zijn en zich niet zo door haar emoties te 
laten overmannen.1321 

[V.3] Faustus komt met het bericht dat hij de moord niet meer kon voorkomen. 
Met afgrijzen hoort Tirrenus over de aanslag en het feit dat zijn dochter Albina 
de koning, maar in waarheid haar broer, heeft vermoord. Tirrenus vertelt nu 
dat de koning Agrippa was. Hij is ten einde raad, evenals Lavinia, die beseft dat 
ze verantwoordelijk is voor de dood van haar geliefde. Ze valt flauw, komt weer 
tot bewustzijn en scheldt vervolgens Tirrenus uit. Ze eist dat hij samen met 
haar en Mezensius voor dit misdrijf wordt gestraft. 

[V.(5)] Faustus vertelt dat hij de moord niet meer kon voorkomen. Er volgt een 
bodeverhaal waarin deze de toedracht van de aanslag verklaart en hoe Albina de 
koning heeft gedood.1322 Lavinia is zeer tevreden over de afloop, maar wanneer ze 
van Tirrhenus hoort dat de vermoorde toch Agrippa en niet Tiberinus is, 
bezwijmt ze. Faustus beschrijft haar kritieke toestand en de oorzaak, namelijk 
haar ontsteltenis.1323 Tirrhenus beseft dat het allemaal zijn schuld is, hij is ten 
einde raad. Wanneer Lavinia weer bij bewustzijn is, verwijt ze Tirrhenus zijn 
leugens en maakt ze hem verantwoordelijk voor de dood van Agrippa. Ze geeft de 

                                                             
1318 Die adviezen ontbreken in de brontekst en de tegenvertaling. 
1319 De Graeff heeft die discussie toegevoegd. 
1320 Dat is een opvallend verschil met de brontekst en de tegenvertaling waar Lavinia bericht dat het plan net wordt uitgevoerd. 
1321 Dit heeft De Graeff toegevoegd. 
1322 Die beschrijving is veel langer en gedetaileerder dan in de brontekst. 
1323 Die beschrijving is toegevoegd door De Graeff. 
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opdracht Mézancé té zoékén, zodat zij mét z’n driéën voor dit misdrijf kunnen 
boeten. Tirrhenus wil onmiddellijk zelfmoord plegen. 

[V.4] Albina wil haar excuses aanbieden aan haar vader en Lavinia voor haar 
misdrijf. 

[V.(4)] Albina vraagt om vergiffenis, voor haar misdrijf. Lavinia vertelt haar dat ze 
haar broer en niet Tiberinus heeft vermoord. Albina antwoordt dat ze niemand 
heeft vermoord. 

[V.5] Agrippa verschijnt. Hij blijkt in leven, omdat Albina haar gewaande ex-
geliefde niet kon vermoorden. Pas nu herkent ze in de koning haar broer. 
Tirrenus en Lavinia zijn blij. Agrippa vertelt wat er alles is gebeurd, onder 
andere heeft Mezensius zich uit liefde voor Lavinia gedood. Lavinia en Agrippa 
tonen hun achting voor Mezensius, maar zijn voornamelijk blij met elkaar. 
Lavinia, aan wie nu na de dood van Mezensius, de scepter toekomt, wil samen 
met Agrippa regeren. 

[V.(5)] Agrippa verschijnt. Tirrhenus en Lavinia zijn opgelucht en Albina beseft 
dat het haar broer is en niet Tiberinus die ze in leven heeft gehouden. Agrippa 
verklaart de toedracht. Mezance wilde niet opgeven en heeft zich ten slotte in zijn 
blinde wanhoop zelf gedood. Lavinia betreurt dit, maar zegt ook dat niemand hem 
van zijn haat op de koning had kunnen afbrengen. Ze is tevreden met de afloop. 
Nu zij de rechtmatige troonopvolger is, wil ze samen met Agrippa regeren, 
vanwege diens moed.1324 

Gelyke tweelingen (komedie) 

TEGENVERTALING 
Nil, De gelyke tweelingen, 1670. 

INITIAALVERTALING 
Blasius, Dubbel en enkkel, 1670. 

BRONTEKST1325 
Platus, Menaechmi, 200 v.Chr. 

Personages 

Blasius heeft de personages vooral qua naam vernederlandst. De karakter heeft hij bijgehouden. Nil heeft het personage Kees Koenen toegevoegd omwille van de 
waarschijnlijkheid. Alle personages gedragen en uiten zich bij Nil consistenter dan hun tegenhangers in de eerste vertaling. Het taalgebruik is in beide vertalingen 
tamelijk plat. Zo worden er veel bastaardvloeken gebruikt. Vooral in de tegenvertaling is het plat Amsterdams. 
 
DOCTER POLIFEMUS DOCTOR MUCH MEDICUS, een arts 
DE OUDSTE QUIRIJN BON-AVONTUUR SANS TERRE, DE VERDOOLDE1326 MENAECHMUS SOSICLES 
DE JONGSTE QUIRIJN BON-AVONTUUR SANS TERRE, DE VENOEMDE, eerst 

geheeten Innocent1 
MENAECHMUS van Epidamnus 

JORDEN, Vader van Beelie VROUTJE, Moeder van Kommerijn SENEX, vader van Matrona 
BEELIE, Huisvrouw van de Jongste Quirijn KOMMERYN, Huis-vrow van Bonavontuur de verdoolde MATRONA, vrouw van Menaechmus van Epidamnus 
ANTONIO, Portugees, Faktoor van de Oudste Quirijn SLOKKER, sijn [Bonavontuur, de vernoemde] Knecht MESSENIO, slaaf van Menaechmus Sosicles 

                                                             
1324 De Graeff heeft nog een slotzin toegévoégd ovér hét toéval: ‘hét los géluk vértoont / Hoé Prins Agrippa wért door min tot Vorst gékroont’. Niét hét karaktér van dé 
slechteriken zorgt voor de verwikkelingen, maar het toeval. De goede afloop komt niet voort uit de standvastigheid van de goede personages, maar uit het toeval. 
1325 Gebruikt exemplaar: Plautus, Westendorp Boerma, Menaechmi, 1959. 
1326 Nil heeft de twee Bon-Avonturen omgedraaid. Zie Harmsen, ‘Inléiding’, 1985, 45. 
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KEES KOENEN, een Schipper Ø Ø 
TYS TAFELBEEZEM, een Panlikker KAKKERLAK, een Panlikker, sijn [Bonavontuur de 

verdoolde] Knecht 
PENICULUS, klaploper 

LIEVIJNTJE, een Hoer MOOI-AAL, een Hoer EROTIUM, minnares van Menaechmus van Epidamnus 
JOOST SMUIGER, een Hoerewaardt SMEERVET, haar Kok Cylinder, kok van Erotium 
KNIERTJE, Meidt van Lievijntje OOPJE CENTE, haar Meid ANCILLA, dienstmaagd van Erotium 
Vier Arbeiders 
Een Vischdraager 

MANSHART, SJAPPER, Schouts Dienaars 
Met noch 2. STOMME 

LORARII 

Plaats van handeling en gespeelde tijd 

Het Toonéél is t’Amstérdam, in ’t Joodén quartiér, by 
’t Lazarushuis. 
Het spel begint een uur voor, en eindigt vier uuren na 
de middag. 

Het Spel begint in des Gravenhage ds Morgens, en 
eindigt voor de eerste Nacht. 

Ø 

Inhoud 

De vertaling van Blasius volgt het handelingsverloop bij Plautus nauwkeurig. Nil heeft omwille van de waarschijnlijkheid op een aantal punten in het stuk ingegrepen. 
Zo is, anders dan in de bron, geen van de broers op zoek naar de ander, waardoor hun onmoeting daadwerkelijk heel verrassend voor hen komt. Ook is bijvoorbeeld 
de voorgeschiedenis uitgebreid en krijgt het publiek te zien waarom ze ook qua kleding op elkaar lijken. 
 
Ø Ø [Proloog] Het stuk speelt zich af in Epidamnus op 

Sicilië. De voorgeschiedenis van het stuk is als volgt: 
In Syracus woonden een tweeling van zeven jaar, die 
zo zeer op elkaar leken dat niemand ze uit elkaar kon 
houden. De vader raakte één van de jongens kwijt 
tijdens een reis naar Tarente in een mensenmassa op 
de kermis. Een koopman uit Epidamnus nam het kind 
mee naar huis. De vader overleed van verdriet en 
keerde niet terug naar huis. Ter nagedachtenis aan 
de verdwenen broer, gaf de grootvader de 
thuisgebleven jongen de naam van de verdwenen 
broer, Menaechmus. De verdwenen broer leefde 
voortaan in Epidamnus en werd de enige erfgenaam 
van de koopman die hem had meegenonmen. De 
andere tweeling, Menaechmus-Sosicles, is nu op zijn 
zoektocht naar zijn tweelingbroer in Epidamnus 
aangekomen. 
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[I.1] Tys Tafelbeezem is op weg naar Quirijn die hem 
regelmatig voorziet van eten. Onderweg ontmoet hij 
dokter Polifemus. Tys vraagt aan de doktor hoe hij 
ervoor zou kunnen zorgen dat hij zonder ophouden 
zou kunnen eten. Hij heeft zijn naam niet voor niets 
aan zijn eetlust te danken. Dokter Polifemus geeft 
Tys het advies niet te veel te eten en zijn urine bij 
hem te laten onderzoeken. 

[I.1] Kakkerlak zingt een liedje. Daarna vertelt hij een 
klaploper te zijn. Hij is onderweg naar zijn 
‘Héérschop’ én hoopt hij daar étén én drank té 
krijgen. 

[I.1] Peniculus stelt zich voor als tafelschuimer die op 
weg is naar Menaechmus van Epidamnus om daar te 
smullen. 

[I.2] De jongste Quirijn komt scheldend zijn huis uit. 
Hij is boos op zijn vrouw Beelie die alsmaar 
chagrijnig is en hem van zijn vrijheid berooft. Hij ziet 
Tys en vraagt diens mening over zijn uiterlijk. Tys 
merkt op dat Quirijn een fluwelen mantel draagt. 
Quirijn heeft die van zijn vrouw gestolen en wil hem 
nu aan zijn minnares Lievijntje geven, een publieke 
vrouw. Nadat Tys Quirijn uitvoerig 
gecomplimenteerd heeft, mag hij meegaan naar 
Lievijntje, waar Quirijn zijn middagmaal wil nuttigen. 
Quirijn klaagt over zijn situatie als echtgenoot en 
vertelt dat hij alleen vanuit financiële overwegingen 
met Beelie is getrouwd. Hij had toen namelijk al zijn 
geld verbrast. Het enige voordeel van Beelie is 
volgens Quirijn haar rijkdom, voor de rest vindt hij 
haar maar niets. Quirijn vertelt ook kort dat hij zijn 
broer jaren geleden kwijt is geraakt. Hij krijgt op zijn 
vraag waar de mantel naar ruikt, van Tys het 
antwoord: naar bedriegerij en overspel. Tenslotte 
vraagt hij aan Tys het geld van het pak dat Tys voor 
Quirijn moest laten verkopen. Quirijn wil dit geld 
onmiddellijk besteden aan het etentje en aan 
Lievijntje. 

[I.2] Kakkerlak hoort toevallig hoe Bonavontuur de 
Verdoolde al ruziënd met zijn vrouw zijn huis uit 
komt. Bonavontuur verwijt haar haar dominant 
gedrag en wil haar nu eens flink straffen, door naar 
Moy-Aaltje te gaan, een publieke vrouw. Kakkerlak 
ziet zijn kans gekomen. Ondertussen heeft 
Bonavontuur zijn vrouw het huis binnengestoten en 
de deur dichtgedaan. Hij is apetrots op zijn mannelijk 
gedrag en verlangt naar een tafelschuimer die hem 
voor zijn volhardendheid wil prijzen en dit samen 
met hem met een feestmaal wil vieren. 
[I.3] Kakkerlak spreekt Bonavontuur de Verdoolde 
aan. Het duurt even voordat Bonavontuur Kakkerlak 
herkent. Bonavontuur prijst het tijdstip waarop 
Kakkerlak is gekomen. Die antwoordt dat hij een 
goede neus heeft voor heeft gunstige situaties. Op de 
vraag van Bonavontuur waar de mantel naar ruikt, 
zegt Kakkerlak te kunnen ruiken dat Bonavontuur 
die naar het bordeel wil brengen en dat die gestolen 
is van zijn vrouw Kommerijn. Bonavontuur vraagt 
Kakkerlak vervolgens om bewondering voor zijn 
moedige daad, te weten de diefstal van de mantel. 
Kakkerlak prijst hem, maar laat er geen twijfels over 
bestaan, dat zijn enige doel een lekkere maaltijd is. 
Ze zijn aangekomen voor de deur van de prostituee 
Moy-Aal. 

[I.2] Menaechmus van Epidamnus komt zijn huis uit, 
terwijl hij zijn vrouw uitscheldt, omdat ze 
achterdochtig is en alsmaar ruzie zoekt. Hij is van 
plan zijn minnares op te zoeken, omdat zijn vrouw 
hem toch van overspel verdenkt. Peniculus vreest 
voor zijn maaltijd. Menaechmus is trots op zijn 
mannelijk doorzettingsvermogen. Hij heeft een 
mantel bij zich die hij van zijn vrouw heeft gestolen 
en die hij nu aan zijn maîtresse wil geven. Wanneer 
Peniculus hem aanspreekt schrikt hij behoorlijk. Hij 
herkent zijn makker en vraagt hem om wat vleiende 
opmerkingen. Peniculus houdt zich echter nogal in 
met complimenten, omdat hij eerst zeker wil weten 
dat hij daadwerkelijk een maaltijd zal krijgen. 
Menaechmus laat Peniculus aan de mantel ruiken. 
Peniculus vindt hem naar hoererij enz. stinken en 
maakt enkele scabreuze opmerkingen. Menaechmus 
beaamt dat de mantel voor zijn courtisane Erotium is 
die hij nu zal vragen om een etentje voor te bereiden. 
Peniculus kan het bijna niet afwachten en bonkt hard 
tegen de deur van het bordeel. 

[I.3] Lievijntje begroet Quirijn. Tys is boos, omdat ze 
hem niet heeft begroet, en maakt alsmaar ironische 
opmerkingen over Quirijns spilzucht en de 
(on)oprechtheid van Lievijntjes gevoelens. Quirijn 

[I.4] Bonavontuur de Verdoolde en Moy-Aal 
begroeten elkaar als geliefden. Kakkerlak maakt daar 
een ironische opmerking over. Moy-Aal stelt aan 
Bonavontuur voor om samen uitgebreid te eten en 

[I.3] Erotium begroet Menaechmus op verliefde wijze 
en negeert Peniculus. Menaechmus vertelt zijn plan, 
hij wil een etentje en een drinkwedstrijd. De prijs van 
deze wedstrijd is een nacht met Erotium. Vervolgens 
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wil met Tys een drinkwedstrijd aangaan. Hij geeft de 
mantel aan Lievijntje, maar niet zonder te vermelden 
dat hij hem eigenlijk al aan zijn vrouw had gegeven. 
Vervolgens klaagt hij opnieuw over zijn echtgenote. 
Lievijntje is dolblij met de mantel en wil alles voor 
Quirijn doen. Die bestelt een vismaaltijd voor over 
één uur zodat zé dan mét z’n drieën kunnen eten. 

vervolgens naar bed te gaan. Bonavontuur geeft haar 
de mantel en vraagt haar een feestmaal voor te 
bereiden. 

uit hij zich nog eens negatief over zijn vrouw. 
Peniculus trekt de verliefdheid van Erotium in twijfel 
door een ironische opmerking. Hij vertelt de mantel 
onder groot gevaar zijn huis uit te hebben 
gesmokkeld en hij bestelt een uitgebreide maaltijd 
voor hen drieën. De twee mannen vertrekken naar 
het forum. Erotium laat de kok Cylinder roepen. 

[I.4] Joost Smuiger, waard en tevens kok van het 
bordeel van Lievijntje, vertelt dat Tys Tafelbezem 
een enorme veelvraat is, nadat Lievijntje hem de 
opdracht heeft gegeven het etentje voor te bereiden. 

[I.5] Moy-Aal geeft aan haar kok Smeervet de 
opdracht naar de markt te gaan en vervolgens het 
etentje voor te bereiden. Smeervet merkt op dat 
Kakkerlak grote hoeveelheden kan eten, wanneer hij 
daar zelf niet voor hoeft te betalen. 

[I.4] Ze stuurt hem naar de markt om de 
benodigdheden voor een maaltijd voor drie personen 
te halen. Als Cylinder hoort dat Peniculus één van de 
gasten is, herinnert hij Erotium aan diens vraatzucht. 

[II.1] De oudste Quirijn is drie dagen geleden samen 
met zijn Portugese knecht en handelsagent Antonio 
in Amsterdam aangekomen. Ze zijn op weg naar de 
beurs om hun geld bij een joodse geldwisselaar te 
laten wisselen. Maar aangezien ze te vroeg zijn, wil 
Antonio nog eens het levensverhaal horen van 
Quirijn. Quirijn vertelt dat hij 26 jaar geleden met 
zijn vader vanuit Amersfoort naar de Amsterdamse 
kermis op de Nieuwmarkt is gegaan. Daar raakten ze 
elkaar kwijt in de mensenmassa. Een man die deed 
alsof hij het huilende jongetje wilde helpen bij het 
terugvinden van zijn vader, voerde de jongen echter 
dronken en verkocht hem als knecht voor overzee. 
De tienjarige Quirijn koesterde geen verdenking, 
omdat die man overal plausibele redenen voor gaf. 
Via Texel kwam Quirijn terecht in Mexico. Daar werd 
hij aan een rijke man verkocht die hem echter na 
enkele jaren vrijliet en hem zelfs financieel op weg 
hielp. Na scheepsmakelaar te zijn geweest, vestigde 
hij zich in Brazilië en begon met de tabaksteelt. In 
zijn functie als tabaksproducent is hij nu naar 
Amsterdam gekomen. Hier wil hij met hulp van 
Antonio een scheepslading verkopen. Antonio vertelt 
dat hij al sinds vijf jaar de tevreden knecht is van 
Quirijn. Quirijn vraagt aan Antonio hoe zijn nieuwe 
pak staat en of hij op die manier voor zijn vrienden in 

[II.1] De andere Bonavontuur, de Vernoemde, en zijn 
knecht Slokker zijn net in Den Haag aangekomen. Op 
de vraag van Slokker wat ze hier komen doen, legt 
Bonavontuur uit dat ze hier op zoek zijn naar zijn 
broer. Slokker zegt heel kort iets over de 
voorgeschiedenis: ze zijn al zes jaar op zoek naar 
deze broer en hebben nergens een spoor van hem 
kunnen vinden. Het is duidelijk dat Slokker geen zin 
meer heeft in die zoekactie. Maar Bonavontuur duldt 
geen tegenspraak. Slokker begint nu over de slechte 
reputatie van Den Haag te vertellen. Bedriegers en 
criminele prostituees zijn volgens de knecht een 
kenmerk van Den Haag en hebben het voornamelijk 
op vreemdelingen gemunt. Bonavontuur de 
Vernoemde ergert zich aan het geklets van Slokker 
en neemt hem de tas af, omdat Slokker regelmatig 
geld aan vrouwen spendeert. 

[II.1] Menaechmus-Sosicles is net met zijn slaaf 
Messenio in Epidamnus aangekomen. Messenio 
vraagt wat ze hier gaan doen. Menaechmus legt uit 
dat hij op zoek is naar zijn broer. De slaaf houdt het 
voor gezien met de zoektocht die nu al zes jaar duurt 
en niets heeft opgeleverd. Hij gelooft niet dat de 
broer nog leeft. Menaechmus wil echter zekerheid 
hebben over de vraag of zijn broer al dan niet in 
leven is. Messenio wil het liefst direct weer naar huis 
vertrekken. Menaechmus ergert zich aan het 
vervelende gedrag van zijn slaaf en beveelt hem zijn 
mond te houden. Messenio doet dat echter niet en 
wijst zijn baas erop dat er niet veel geld meer over is. 
Ook waarschuwt hij zijn baas voor de criminele 
inwoners van Epidamnus, vooral de prostituees. 
Zelfs de naam van de stad verraadt al de dreiging die 
van haar inwoners uitgaat, aldus Messenio. Omdat 
Menaechmus vreest dat de slaaf hun geld aan 
vrouwen zal besteden eist hij de geldbeurs van hem. 
Messenio gehoorzaamt. 
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Amersfoort voor de dag kan komen. Antonio vindt 
het een mooi pak en prijst het feit dat Quirijn het 
voor zo weinig geld heeft kunnen kopen. Antonio 
hoopt dat het pak niet gestolen is, anders zou dat 
heel wat problemen kunnen veroorzaken. Hij maakt 
nog enkele opmerkingen over de zedeloosheid van 
de Amsterdammers. Volgens hem is de hele stad vol 
criminelen, dobbelaars, hoeren enz. Vooral de 
Amsterdamse prostituees zouden heel erg zijn. 
Quirijn neemt Antonio voor alle zekerheid het geld af 
dat hij normaliter bewaart. 
[II.2] Joost Smuiger, de bordeelkok, komt net terug 
van de vismarkt met de vis voor de maaltijd die de 
jongste Quirijn heeft besteld. Joost is verrast dat 
Quirijn nu al voor de deur staat te wachten. Hij denkt 
immers de andere Quirijn voor zich te hebben. De 
oudste Quirijn is verbaasd dat die man hem kent. 
Joost begrijpt daarentegen niet waarom Quirijn doet 
alsof hij hem niet kent. Hij gaat daar echter niet 
verder op in en roemt de vis die hij voor het etentje 
van de jonge Quirijn heeft gekocht. Joost stuurt de 
visdrager naar binnen om de vis daar af te leveren. 

[II.2] Oopje Cente, de meid van de prostituee, en 
Smeervet, de kok, komen terug van de markt. Ze zien 
Bonavontuur de Vernoemde en denken Bonavontuur 
de Verdoolde voor zich te hebben. 

[II.2] Cylinder komt terug van de markt. Hij gelooft 
Menaechmus van Epidamnus voor zich te hebben en 
spreekt hem aan. 

[II.3] Joost wil weten of er behalve Antonio nog 
andere gasten komen eten, hij heeft immers alleen op 
Lievijntje, Tys en Quirijn gerekend. De oudste Quirijn 
begrijpt niet wat deze man van hem wil. Hij geeft 
Joost de raad zich in verband met zijn geestesziekte 
te laten behandelen. Maar Joost blijft volhouden dat 
hij hem kent en wijst erop dat hij zelfs zijn naam 
kent. Antonio ziet hierdoor zijn beeld van de 
criminele Amsterdammer bevestigd. Joost probeert 
Quirijns geheugen op te frissen, door hem te 
vertellen dat hij verleden mei in Amsterdam is 
komen wonen. Hij vertrekt tenslotte om het eten te 
gaan bereiden. 

Vervolg [II.2] De opmerking over Bonavontuurs 
vroege komst en de vraag naar zijn begeleider 
Kakkerlak komen Bonavontuur de Vernoemde 
vreemd voor. Hij verbaast zich erover dat die lui zijn 
naam kennen, maar neemt aan dat ze niet goed wijs 
zijn, aangezien ze vreemde dingen beweren. Slokker 
ziet dit als bevestiging voor het feit dat de Hagenaren 
niet te vertrouwen zijn. Oopje Cente weet niet of 
Bonavontuur haar voor de gek wil houden, of dat hij 
zo reageert omdat hij vreest hier voor het bordeel als 
klant ontdekt te zullen worden. Ze zegt zijn naam te 
kennen, omdat hij een stamgast is bij Moy-Aal in het 
bordeel, die regelmatig sieraden van zijn vrouw voor 
Moy-Aal meeneemt. Bonavontuur ontkent dit en 
bélédigt haar door Oopjé Cénté ‘oopén jé Céntrum’ té 
noemen. De ruzie gaat nog even door, tot de kok haar 

Vervolg [II.2] Menaechmus-Sosicles kan niet 
bégrijpén waarom dézé vréémdéling hém op zo’n 
vertrouwde toon aanspreekt, hij denkt dat die man 
gek is. Messenio daarentegen meent dat dit een 
boevenstreek van zijn heer Menaechmus van 
Epidamnus is. Kok Cylinder heeft het over de 
tafelschuimer, het eten, het huis van Menaechmus 
etc. Omdat Menaechmus-Sosicles zegt daar niets van 
af te weten, gelooft Cylinder dat Menaechmus hem 
voor de gek wil houden. Cylinder gaat naar binnen 
om het eten voor te bereiden. 
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naar binnen roept om het etentje voor te bereiden. 
[II.4] Dit is te veel voor de oudste Quirijn. Hij wil 
onmiddellijk met Antonio naar de beurs gaan en dan 
zo snel mogelijk weer naar Amersfoort vertrekken. 
Hij is Amsterdam nu al zat. Toch vraagt hij zich af hoe 
die man zijn naam kent. Antonio zegt dat het allemaal 
criminelen zijn die met spionnen werken en op die 
manier aan informatie komen. Antonio heeft 
ondertussen door dat het hier om een bordeel gaat. 
Lievijntje komt naar buiten. 

[II.3] Slokker wil het liefst zo snel mogelijk weg uit 
Den Haag. Bonavontuur de Vernoemde vermoedt dat 
de stadsnaam Den Haag is afgeleid van het woord 
‘hachelijk’. De onveiligheid van deze plaats blijkt dus 
al uit haar naam. Nu gelooft ook Bonavontuur de 
verhalen over de criminele Haagse prostituees. 

Vervolg [II.2] Menaechmus vraagt zich af hoe die kok 
zijn naam kent, Messenio verklaart dat boeven daar 
hun manieren voor hebben. Messenio geeft aan een 
paar matrozen de opdracht hun bagage te bewaken. 

[II.5] Lievijntje stuurt haar meid naar binnen om het 
eten voor te bereiden. Kniertje, de meid, moet de 
deur op een kier laten staan, zodat Lievijntje, die 
even weg moet, straks weer binnen kan. 

Ø Ø 

[II.6] Lievijntje ziet de oudste Quirijn en gelooft de 
jongste voor zich te hebben. Ze is verbaasd over het 
gedrag van Quirijn en het feit dat hij alsmaar beweert 
dat hij haar niet kent en zegt dat hij pas sinds drie 
dagen in Amsterdam is. Ze gelooft dat hij haar om de 
tuin wil leiden. Quirijn begrijpt in eerste instantie 
niet wat die vrouw van lichte zeden van hem wil en 
hoe ze zijn naam kent, evenals alle informatie 
omtrent zijn kinderjaren in Amersfoort. Bovendien 
snapt hij niet waarom ze denkt dat hij getrouwd is. 
Antonio heeft daar wel een plausibel antwoord op: zij 
wil hen bedriegen en spant samen met de 
hoerenwaard van daarnet. Alle rationele 
verklaringen weerhouden Antonio er niet van om op 
een gegeven moment aan te nemen dat Lievijntje een 
heks is. Hij wordt bang. Quirijn wil graag weten wat 
hiér aan dé hand is. Antonio’s angst voor héksén, 
duivels en de hel doet hij af als onzin. Voor de 
zekerheid geeft hij hem twee zakjes goud, zodat ze 
hem niet afhandig kunnen worden gemaakt en stuurt 
hij de knecht weg. Dan zegt de oudste Quirijn tegen 
Liévijntjé dat hij vanwégé Antonio’s aanwézighéid 
veinsde haar niet te kennen. Antonio zou anders alles 
aan zijn vrouw hebben verklapt. Lievijntje is blij dat 

[II.4] Ook Moy-Aal ziet niet dat dit een andere man is, 
prijst Bonavontuur als goede klant en vraagt hem 
binnen. Bonavontuur de Vernoemde neemt aan dat 
ze dronken is en Moy-Aal denkt dat Bonavontuur 
haar voor de gek houdt. Slokker ziet zijn kwade 
vermoedens bewaarheid en vreest om hun 
bezittingen. Moy-Aal vertelt waarvan ze 
Bonavontuur kent, maar Bonavontuur ontkent 
uiteraard alles. Moy-Aal blijft hem maar naar binnen 
vragen. Ze wordt boos wanneer hij steeds maar 
weigert, aangezien hij een etentje bij haar had 
besteld en zij alles heeft laten voorbereiden. 
Wanneer ze over Kakkerlak en de mantel begint, 
ontkent hij die Kakkerlak te kennen en een vrouw te 
hebben. Nu heeft Moy-Aal er genoeg van en ze vraagt 
of hij dan niét Bonavontuur uit ’s-Hertogenbosch is 
die in Engeland zijn vader is kwijtgeraakt. 
Bonavontuur staat stom verbaasd over haar kennis 
van zijn biografie. Slokker vermoedt dat ze een listige 
heks is. Bonavontuur wil nu weten wat hier aan de 
hand is en veinst de gezochte persoon te zijn. Hij laat 
haar weten dat hij vanwege de aanwezigheid van 
Slokker zijn ware identiteit niet kan prijsgeven. Hij 
stuurt Slokker weg met een opdracht. Aan Moy-Aal 

[II.3] Erotium komt haar huis uit. Ze geeft nog de 
opdracht de bank gereed te maken en reukwerk aan 
te steken voor de klant. Ze ziet Menaechmus-Sosicles 
en denkt dat het haar gul gevende minnaar 
Menaechmus van Epidamnus is. Na hem welwillend 
te hebben begroet, vraagt ze hem naar binnen. 
Menaechmus-Sosicles begrijpt niets van haar 
optreden en ontkent haar te kennen. Ook zij neemt 
aan dat hij haar om de tuin wil leiden. Omdat 
Messenio vreest dat ze op het geld van Menaechmus 
uit is, overhandigt Menaechmus-Sosicles de beurs 
weer aan Messenio. Erotium blijft Menaechmus maar 
binnen vragen. Hij blijft echter volhouden dat hij 
geen maaltijd heeft besteld, dat hij niet bevriend is 
met een tafelschuimer en dat hij ongetrouwd is. Hij 
zegt dat ze hem voor iemand anders aanziet, maar 
wanneer Erotium details over zijn afkomst blijkt te 
weten, gelooft Menaechmus dat zij uit dezelfde 
streek als hij afkomstig is en voelt hij zich verplicht 
om haar uitnodiging aan te nemen. Messenio vindt 
dit te gevaarlijk, maar Menaechmus wil daar niets 
van weten. Hij verandert zijn houding en doet alsof 
hij de gezochte Menaechmus is. Als verklaring voor 
zijn ontkenningen van daarnet, zegt hij dat hij 
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Quirijn weer normaal doet en geeft hem de mantel, 
met het verzoek deze naar de kleermaker te brengen 
om hem daar te laten vermaken. Quirijn heeft het 
daar wat later nog even met Antonio over. Antonio 
heeft zo zijn bedenkingen bij Quirijns 
ondernemingslust, maar beseft heel goed dat hij niet 
degene is die tegen zijn heer moet zeggen wat die 
wel of niet moet doen. Quirijn vindt dat hij een 
dergelijke kans niet kan laten schieten. Hij geeft 
Antonio opdracht de buitenlandse munten naar de 
geldwisselaar te brengen, terwijl hijzelf met 
Lievijntje meegaat. Voorts moet Antonio de schipper 
naar de herberg brengen. 

legt hij uit dat hij zich zo vreemd heeft gedragen, 
omdat Slokker anders zijn vrouw op de hoogte had 
gesteld van zijn bordeelbezoekjes. Bonavontuur stelt 
voor de mantel waar ze het zojuist over had, naar de 
kleermaker te brengen, om hem daar te laten 
vermaken. Op die manier zegt hij te willen 
voorkomen dat zijn vrouw de mantel als de hare 
herkent. Moy-Aal vindt het een goed plan, maar stelt 
voor om eerst samen te eten. Ze vraagt zich af waar 
Kakkerlak blijft. Bonavontuur antwoordt dat die vent 
hem helemaal niet interesseert. Wanneer Moy-Aal 
alvast naar binnen gaat, wil hij nog eens met Slokker 
praten. 
[II.5] Hij geeft de tas met het geld aan Slokker terug 
en zegt de mantel van de prostituee te willen stelen. 
Slokker vreest een slechte afloop. Bonavontuur wijst 
hem erop dat dit uitsluitend zijn eigen zaak is. 
Slokker vindt ook dat het hem niet aangaat. Hij is 
immers alleen een knecht. 

omwille van Messenio moest liegen, die anders alles 
aan zijn vrouw zou vertellen. Menaechmus zegt niet 
op de tafelschuimer te willen wachten, hij wil 
onmiddellijk het bordeel in. Erotium vraagt hem de 
nieuwe mantel te laten versieren. Menaechmus vindt 
dit een goed plan, omdat de mantel op die manier 
onherkenbaar wordt voor de vroegere eigenares. Ze 
spreken af dat hij de mantel straks, na zijn bezoekje, 
mee zal nemen naar een kleermaker. Voordat hij 
naar binnen gaat, zegt hij nog even met Messenio te 
willen spreken. Hij geeft hem de opdracht samen met 
de matrozen naar de herberg te gaan. Messenio 
waarschuwt hem voor de mogelijke gevaren. 
Menaechmus antwoordt echter dat dit niet de zaak 
van Messenio is, maar zijn eigen zaak. Bovendien 
gaat hij ervan uit dat het allemaal goed zal aflopen. 
Hij geeft hem de opdracht hem voor zonsondergang 
te komen halen. Slaaf Messenio geeft toe dat het niet 
zijn taak zijn heer de les te leren. 

[III.1] Tys vertelt aan Jorden, de schoonvader van de 
jongste Quirijn, dat hij Quirijn daarnet uit het oog is 
verloren en nu vreest dat hij het etentje van Quirijn 
zal missen. Tys geeft hier ook een verklaring voor 
Quirijns uitnodiging: het is een bedankje voor Tys. 
Jorden vertrekt en Tys zegt nu een paar gemene 
dingen over hem. Hij ziet de oudste Quirijn – die hij 
voor de jongste aanziet – uit de deur van Lievijntje 
komen en vreest nu nog meer dat hij het eten heeft 
gemist. 

[III.1] Kakkerlak vraagt zich af waar hij Bonavontuur 
kan vinden, omdat hij hem daarnet is kwijtgeraakt. 
Hij hoopt het etentje niet te hebben gemist, maar 
wanneer hij de bordeeldeur ziet opengaan, beseft hij 
dat hij te laat komt. 

[III.1] Peniculus vertelt dat hij Menaechmus van 
Epidamnus uit het oog is verloren. Hij geeft de schuld 
aan de volksvergadering waar hij deel van uit moest 
maken. Peniculus neemt aan dat Menaechmus hem 
opzettelijk heeft achtergelaten. Die vrees wordt 
versterkt wanneer hij de andere Menaechmus het 
huis van Erotium buiten ziet treden. 

[III.2] Na het bezoek aan Lievijntje staat de oudste 
Quirijn aangeschoten met de mantel op straat. Tys – 
die erg boos is op Quirijn – spuit zijn kwaadheid. 
Quirijn begrijpt niet waarom hij door een 
vréémdéling op zo’n maniér wordt lastiggévallen. 
Tys raakt steeds geïrriteerder, omdat Quirijn zegt dat 
hij hem niet kent. Ze ruziën en Quirijn scheldt Tys uit 
voor dronkenlap. Nu is de maat vol: Tys is woedend 
en zegt dat hij naar Quirijns vrouw gaat om alles 

[III.2] Bonavontuur de Vernoemde belooft Moy-Aal 
(die binnen is) opnieuw dat hij de mantel naar de 
kleermaker zal brengen. Kakkerlak, die zich in de 
buurt van het bordeel ophoudt, neemt het 
Bonavontuur erg kwalijk dat hij zonder hem heeft 
gegeten, helemaal tegen diens belofte in, zoals hij 
denkt. Bonavontuur, die denkt dat hij alleen is, prijst 
zijn geluk, in het bijzonder het lekkere eten, het 
avontuurtje met Moy-Aal en de mantel die hij nu 

[III.2] Menaechmus-Sosicles zegt tegen Erotium (die 
binnen is) dat hij de mantel vandaag nog terug zal 
brengen. Peniculus begrijpt dat hij daadwerkelijk te 
laat is gekomen voor het etentje. Hij is daar zo 
ontsteld over dat hij wraak wil nemen. Omdat hij 
verscholen zit, kan hij niet goed horen, wat 
Menaechmus allemaal zegt. Menaechmus licht in een 
monoloog toe, waarom hij zo heeft gehandeld. Hij is 
blij dat hij die mantel heeft weten te bemachtigen. 
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(over de mantel enz.) te vertellen. Hij vertrekt. 
Quirijn vraagt zich af of alle Amsterdammers gek 
zijn. 

heeft. Kakkerlak wordt steeds bozer nu hij 
Bonavontuur zo tevreden ziet en begint hem 
verwijten te maken. Bonavontuur begrijpt 
aanvankelijk niet wie of wat dit is. Wanneer de 
verwijten en beschimpingen van Kakkerlak maar 
doorgaan, wordt ook Bonavontuur boos en dreigt 
hem te zullen slaan, aangezien de verwijten 
ongegrond zijn. Wanneer Bonavontuur zegt dat hij 
Kakkerlak niet kent en bovendien ongetrouwd is, 
neemt Kakkerlak aan dat Bonavontuur hem in de 
maling neemt. Kakkerlak wordt steeds bozer en 
dreigt alles aan Bonavontuurs vrouw te vertellen. 
Uiteindelijk vertrekt Kakkerlak. 

Menaechmus ziet Peniculus, maar kent hem niet. 
Peniculus denkt dat hij voor de gek wordt gehouden 
en scheldt hem uit. Menaechmus snapt niet waarom 
deze man zo ontsteld is en blijft volhouden hem niet 
te kennen. Peniculus voelt zich daardoor 
geprovoceerd. Wanneer Menaechmus zegt geen 
vrouw te hebben, denkt Peniculus dat hij gek is 
geworden. Peniculus probeert Menaechmus weer 
aan zijn geheugen te helpen door hem te vertellen 
wat hij eerder die dag heeft gedaan, maar 
Menaechmus laat zich niet overtuigen. Peniculus is 
intussen zo vertoornd dat hij de vrouw van 
Menaechmus wil informeren. Hij vertrekt. 

[III.3] Kniertje, de meid van Lievijntje, komt naar 
buiten. Ze geeft aan de oudste Quirijn een gouden 
oorijzer mee om het bij de goudsmid te laten 
vermaken. Tys heeft dit allemaal gehoord en wil dit 
ook aan Quirijns vrouw vertellen. Hij vertrekt. 

[III.3] De meid Oopje Cente vraagt Bonavontuur de 
Vernoemde uit naam van Moy-Aal een armbandje 
naar de goudsmid te brengen. Het gaat om een 
armband die Bonavontuur de Verdoolde aan zijn 
vrouw heeft ontfutseld. 

[III.3] De dienstmaagd van Erotium komt en geeft aan 
Menaechmus-Sosicles een sieraad om dat in 
opdracht van Erotium naar de goudsmid te brengen. 
Ze geeft hem ook nog wat goud, waarmee de 
goudsmid het armbandje moet repareren. 
Menaechmus toont zich zeer hulpvaardig. 

[III.4] Op de vraag wanneer Quirijn de mantel en het 
sieraad weer terug zal brengen, antwoordt de oudste 
Quirijn: overmorgen. Kniertje ziet haar kans schoon 
en vraagt Quirijn om een zilveren haarnaald. Quirijn 
speelt de gulle gever en belooft haar de naald. 
Plotseling wordt Kniertje heel onrustig en geeft ze 
Quirijn opdracht zo snel mogelijk te vertrekken, 
omdat ze Beelie, de vrouw van de jongste Quirijn ziet 
naderen. Hij begrijpt er weer niets van, maar doet 
wat ze vraagt. Kniertje zelf doet de deur aan de 
binnenkant op slot. 

Vervolg [III.3] Bonavontuur de Vernoemde weet daar 
natuurlijk niets van af, zodat Oopje Cente 
wantrouwig wordt en het armbandje terug eist. Nu 
veinst Bonavontuur zich alles te herinneren en 
probeert hij nog meer sieraden in handen te krijgen, 
wat hem echter niet lukt. Vervolgens vraagt Oopje 
Cente aan hem gouden versiersels voor haar 
oorringen. Ze blijft maar vragen en Bonavontuur 
belooft het haar, zodra hij daar geld voor heeft. 
Vervolgens krijgt hij haar zover met hem te gaan 
zoenen. Daarna besluit Bonavontuur zo snel mogelijk 
te vertrekken, omdat hij bang is zijn buit weer kwijt 
te zullen raken. Hij gaat Slokker zoeken. 

Vervolg [III.3] De dienstmaagd vraagt of hij het 
armbandje herkent. Als Menaechmus-Sosicles het 
niet kent en bovendien ontkent het van zijn vrouw te 
hebben gestolen, wordt de dienstmaagd wantrouwig 
en wil het armbandje terug. Nu zegt Menaechmus het 
zich wel te herinneren en probeert hij er nog wat 
andere sieraden bij te krijgen, wat hem niet lukt. 
Vervolgens vraagt de dienstmaagd of hij voor haar 
ook een paar oorbellen zal laten maken. 
Menaechmus wil dat wel doen, mits ze hem het goud 
daarvoor geeft. Hij belooft het haar later dubbel 
terug te zullen betalen. De dienstmaagd heeft echter 
geen goud en gaat weer naar binnen. Menaechmus is 
erg blij met zijn buit en wil zo snel mogelijk van hier 
vertrekken. Daarvoor moet hij echter nog zijn slaaf 
Messenio gaan zoeken. 

[III.5] Beelie is helemaal over haar toeren omdat haar 
echtgenoot haar eigendommen heeft gestolen om het 
vervolgens aan een prostituee te geven. Tys is bij 

[III.4] Kommerijn de vrouw van Bonavontuur de 
verdoolde klaagt over haar man die haar eigendom 
aan prostituees weggeeft. Kakkerlak is bij haar en 

[IV.1] De vrouw van Menaechmus van Epidamnus 
komt samen met Peniculus op. Ze is ontsteld over de 
ontrouw en de diefstal door haar man. Peniculus 
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haar en ze zien de jongste Quirijn aankomen. stelt voor zich te verstoppen om de terugkomst van 
Bonavontuur af te wachten. Wanneer ze 
Bonavontuur zien naderen spoort Kakkerlak 
Kommerijn aan haar echtgenoot niet te sparen. 

hitst haar nog een beetje op. Menaechmus van 
Epidamnus verschijnt. Peniculus en de vrouw 
verstoppen zich, ze willen hem uit een hinderlaag 
aanvallen. 

[III.6] De jonge Quirijn die op weg is naar Lievijntje 
schrikt behoorlijk wanneer hij zijn vrouw voor de 
deur ziet staan. Beelie confronteert hem met zijn 
diefstal. Quirijn ontkent alles. Maar Tys, die nog 
steeds boos is, hitst haar op. Quirijn begrijpt niets 
van het gedrag van Tys en ontkent alle verwijten van 
zijn vrouw en van Tys. Maar ze geloven hem niet. 
Beelie eist haar eigendom terug en dreigt Quirijn het 
huis uit te zetten. Uiteindelijk schikt Quirijn in en 
belooft hij de mantel weer terug te brengen. Beelie 
bedankt Tys en nodigt hem uit om samen met haar te 
eten. 

[III.5] Bonavontuur de Verdoolde komt van een 
bezoek buiten de stad terug en vreest zijn eigen 
etentje te hebben gemist. Kommerijn komt uit haar 
schuilplaats en scheldt hem onmiddellijk uit. 
Bonavontuur schrikt daar behoorlijk van en probeert 
haar vervolgens te kalmeren door te vragen wat er 
aan de hand is. Na een hele reeks gissingen, die zij 
telkens ontkent, confronteert ze hem tenslotte met 
zijn diefstal. Bonavontuur ontkent dit, maar 
Kakkerlak beaamt de verwijten van Kommerijn. 
Bonavontuur scheldt nu Kakkerlak uit en probeert 
het weer goed te maken met zijn vrouw. Kommerijn 
eist haar mantel terug. Kakkerlak giet door zijn 
opmerkingen steeds weer olie op het vuur. 
Uiteindelijk moet Bonavontuur toegeven dat hij de 
mantel aan Moy-Aal heeft gegeven, maar hij zegt de 
mantel slechts te hebben uitgeleend. Hij belooft de 
mantel weer terug te zullen halen en stapt het 
bordeel binnen. Kommerijn roept hem nog na dat hij 
zonder mantel het huis niet binnen zal komen. 
Opeens krijgt Kakkerlak spijt van zijn optreden. Hij 
vreest namelijk dat Bonavontuur hem zal wegjagen, 
zodra hij zich weer met zijn vrouw heeft verzoend. 

[IV.2] Menaechmus van Epidamnus komt net terug 
van het forum, van een rechtszaak die niet naar zijn 
tevredenheid is verlopen. Hij is geïrriteerd, omdat 
het zo lang heeft geduurd waardoor Erotium op hem 
heeft moeten wachten. Maar hij denkt dat de mantel 
van zijn vrouw er wel voor zal zorgt dat ze niet boos 
is. Zijn vrouw en Peniculus horen het allemaal aan. 
De vrouw is zwaar teleurgesteld. Wanneer 
Menaechmus het huis van Erotium binnen wil gaan, 
komen Peniculus en de vrouw tevoorschijn uit hun 
schuilplaats en schelden hem uit. Menaechmus is 
helemaal overrompeld. Hij probeert zijn vrouw van 
zijn onschuld te overtuigen en geeft in eerste 
instantie niet toe haar mantel te hebben gestolen. 
Peniculus mengt zich voortdurend in het gesprek en 
hitst de vrouw op. Menaechmus zegt tegen zijn 
vrouw de mantel alleen te hebben uitgeleend en 
belooft hem onmiddellijk terug te brengen. Als hij dat 
niet doet, wil zijn vrouw hem het huis niet meer 
binnenlaten. Peniculus wil graag een beloning van de 
vrouw voor zijn hulp, maar zij wil hem alleen helpen 
als ook hij het slachtoffer wordt van dieven. Ze gaat 
naar binnen. Peniculus ergert zich over deze gang 
van zaken en beseft dat hij noch van Menaechmus 
noch van diens vrouw iets kan verwachten. Hij 
vertrekt. 

Ø [III.6] Bonavontuur de Verdoolde is ontzettend boos 
op Kakkerlak. Maar aangezien hij liever bij Moy-Aal 
vertoeft dan bij zijn vrouw, maakt hij zich geen 
zorgen dat hij misschien vannacht niet thuis zal 
kunnen slapen. Hij wil Moy-Aal vragen of hij de 
mantel weer terug mag hebben en wil haar daarvoor 
geld geven. 

Vervolg [IV.2] Menaechmus van Epidamnus wil de 
mantel van Erotium terugvragen. Dat zijn vrouw hem 
thuis niet binnen wil laten, vindt hij niet erg. Hij klopt 
aan bij Erotium. 

[III.7] De jongste Quirijn vraagt aan Lievijntje de [III.7] Bonavontuur de Verdoolde licht kort de [IV.3] Erotium vraagt Menaechmus van Epidamnus 
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mantel en het sieraad terug. Lievijntje is hier diep 
door beledigd. Bovendien heeft ze die dingen al aan 
hem gegéven, zegt ze. Quirijn ontkent dat en ze 
beginnen te ruzieën. Lievijntje ergert zich zo erg aan 
het gedrag van haar minnaar, dat ze de deur voor zijn 
neus dichtslaat. 

omstandigheden toe en vraagt aan Moy-Aal de 
mantel terug. Zij neemt aan dat hij haar weer in de 
maling neemt. Wanneer Bonavontuur dit ontkent, 
wordt ze ongeduldig en herinnert ze hem eraan dat 
ze de mantel en een armband aan hem heeft gegeven. 
Bonavontuur ontkent dit en zegt dat hij de hele tijd 
buiten de stad was en haar niet meer heeft gezien. 
Moy-Aal noemt hem een leugenaar. Ze is zo boos dat 
ze hem wegstuurt. 

binnen, omdat ze aanneemt dat hij weer met haar wil 
vrijen. Maar Menaechmus legt uit dat hij de mantel 
nodig heeft, omdat zijn vrouw op de hoogte is van 
zijn diefstal. Erotium is verbaasd en zegt hem die 
zojuist terug te hebben gegeven, samen met een 
armbandje. Menaechmus zegt dat hij de mantel en 
het armbandje helemaal niet in ontvangst kón 
nemen, omdat hij nu pas van het forum terug is 
gekomen. Erotium meent dat hij haar op die manier 
de geschenken weer afhandig wil maken. Ze is boos 
en stuurt hem weg. Hij is voortaan alleen nog 
welkom, wanneer hij haar diensten contant betaalt. 
Menaechmus is verbaasd over haar afwijzing en 
maakt zich zorgen omdat hij noch bij haar, noch bij 
zijn vrouw onderdak zal vinden. Hij gaat naar zijn 
vrienden. 

[IV.1] De oudste Quirijn is nog steeds aangeschoten 
na zijn bezoek aan het bordeel en praat met zichzelf. 
Hij is de weg kwijt en komt erachter dat hij weer 
voor het huis van Lievijntje staat. Quirijn ziet mensen 
naderen en wil die de weg naar zijn herberg vragen. 
Het enige probleem is dat hij zich de straatnaam van 
zijn herberg niet meer goed weet te herinneren. 

[IV.1] De andere Bonavontuur, de Vernoemde, maakt 
zich ongerust over zijn geld. Aangezien hij Slokker 
nergens kan vinden, vreest hij dat zijn knecht met het 
geld naar een bordeel is gegaan. 

[IV.4] Menaechmus-Sosicles heeft er spijt van dat hij 
zijn beurs aan Messenio heeft gegeven. 

[IV.2] Beelie en Tys zien de oudste Quirijn met de 
mantel naderen. Ze nemen natuurlijk aan dat het de 
jongste Quirijn is en kunnen zijn vreemd gedrag 
alleen door diens dronkenschap verklaren. Beelie 
scheldt hem uit. Quirijn vindt haar gedrag ongehoord 
en scheldt terug. Ze spreekt hem aan over de mantel. 
Quirijn vreest dat die twee hem de mantel afhandig 
willen maken en zegt dat ze hem niet zullen krijgen. 
Quirijn herkent Tys en beticht hem ervan hem te 
willen beroven samen met deze vrouw. Beelie snapt 
er niets van, ze denkt dat haar man is betoverd door 
de prostituee. Ze stuurt Tys naar haar vader Jorden, 
die hier onmiddellijk moet komen. 

[IV.2] Kommerijn gaat kijken waar Bonavontuur de 
Verdoolde blijft met haar mantel. Ze ziet 
Bonavontuur de Vernoemde met de mantel naderen 
en denkt dat het haar man is. Kommerijn neemt zich 
voor haar man nog eens flink de les te lezen. Dat doet 
ze dan ook. Bonavontuur die haar niet kent, begrijpt 
er niets van en reageert bits. Er ontstaat een ruzie 
tussen waarin Kommerijn hem van diefstal en 
hoererij beschuldigt en Bonavontuur denkt dat hij 
een gekke furie voor zich heeft. Hij zegt dat hij de 
mantel van een andere vrouw heeft gekregen en dat 
het zodoende niet die van Kommerijn kan zijn. 
Kommerijn wordt steeds razender wanneer 
Bonavontuur zegt dat hij ongetrouwd is, haar niet 
kent en dat hij pas onlangs naar Den Haag is 

Vervolg [IV.4] Hij heeft de mantel nog bij zich. De 
vrouw van Menaechmus van Epidamnus die nu uit 
haar huis komt, denkt dat ze haar man ziet, die haar 
de mantel komt terugbrengen. Ze begint opnieuw 
over diens diefstal van de mantel. Menaechmus-
Sosicles vindt het gedrag van de hem onbekende 
vrouw onredelijk. Maar ze wordt steeds woester en 
zegt dat ze het liefst geen man zou hebben, omdat hij 
haar zo slecht behandelt en nu zelfs doet alsof hij 
haar niet kent. 
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gekomen. 
[IV.3] Beelie dreigt haar gewaande man nu met de 
komst van haar vader en beschuldigt Quirijn van 
diefstal. 

Vervolg [IV.2] Kommerijn ziet geen andere uitweg en 
roept haar moeder. 

Vervolg [IV.4] Wanneer Menaechmus-Sosicles 
ontkent dat hij de mantel heeft gestolen, dreigt ze 
haar vader te halen, wat ze ook onmiddellijk doet. 

[IV.4] Jorden wil weten wat er aan de hand is. Beelie 
roept dat ze onschuldig is en uit haar wens om van 
Quirijn te scheiden. Jorden roept zijn dochter tot 
orde en zegt dat ze niet zo moet zeuren. Op haar 
bezwaar dat Quirijn alsmaar naar het bordeel om de 
hoek gaat, antwoordt Jorden dat ze blij moet zijn dat 
hij in de buurt blijft. Dat haar man er een minnares 
op na houdt, is volgens Jorden ook de schuld van 
Beelie zelf. Als ze hem meer (lichamelijke) aandacht 
zou geven, zou Quirijn dat niet nodig hebben. Jorden 
vindt bovendien dat ze haar man niet mag verbieden 
om te drinken. Beelie is niet tevreden met de 
antwoorden van haar vader en vertelt dat Quirijn 
haar kleding en juwelen steelt. Dat gaat ook volgens 
Jorden te ver. Quirijn zegt dat hij noch Jorden, noch 
Beelie kent. Hij denkt dat ze via Tys zijn naam te 
weten zijn gekomen en neemt aan dat ze tegen hem 
samenspannen. Jorden die de wartaal van Quirijn 
niet begrijpt, neemt aan dat zijn schoonzoon bezeten 
is en stuurt Tys erop uit om dokter Polifemus te 
halen. 

[IV.3] Vroutje, de moeder van Kommerijn, vermoedt 
dat haar dochter zoals gewoonlijk de schuldige is, 
maar Kommerijn ontkent dat. Bonavontuur de 
Vernoemde zegt dat deze vrouw hem om niets heeft 
uitgescholden en vertelt dat Kommerijn beweert dat 
hij één van haar mantels heeft gestolen. Kommerijn 
kan aan de hand van een merkteken bewijzen dat het 
haar mantel is. Bonavontuur trekt zich daar echter 
niets van aan en beroept zich erop haar niet te 
kennen en nog nooit een voet over haar drempel te 
hebben gezet. Vroutje probeert het conflict op een 
rustige manier op te lossen, maar wanneer 
Bonavontuur alles blijft ontkennen, concludeert ze 
dat hij liegt. Ze vraagt hem om met die malligheid te 
stoppen, wanneer Bonavontuur zegt dat hij ook 
Vroutje niet kent. 

[IV.5] Haar vader komt al zingende aan. Hij zingt 
onder andere over huwelijksproblemen. De vrouw 
zegt dat ze volstrekt onschuldig is aan de problemen 
en vraagt haar vader haar uit dit huwelijk te halen, 
omdat ze belogen en bedrogen wordt. De vader zoekt 
echter eerst de schuld bij zijn dochter. Volgens hem 
is het begrijpelijk dat haar man haar met andere 
vrouwen bedriegt en drinkt. Alleen het feit dat 
Menaechmus van Epidamnus iets gestolen heeft, 
keurt hij af. Hij vraagt aan zijn gewaande schoonzoon 
wat die denkt over de beschuldiging. Menaechmus-
Sosicles ontkent deze vrouw slecht te hebben 
behandeld, omdat hij haar niet kent. Ook ontkent hij 
in dit huis te wonen. De vader vraagt zich af of zijn 
schoonzoon soms gek is geworden en vermaant hem 
zich normaal te gedragen. 

[IV.5] De oudste Quirijn besluit, nu iedereen 
aanneemt dat hij gek is, zich als geesteszieke te 
gedragen. Hij begint te raaskallen en te zingen, zodat 
Jorden en Beelie behoorlijk schrikken. Quirijn 
bedreigt hen en Beelie vlucht op aanraden van haar 
vader. 

[Vervolg IV.3] Omdat Vroutje herhaaldelijk zegt dat 
hij gek zou zijn, besluit Bonavontuur de Vernoemde 
zich nu als een geesteszieke te gedragen. Op die 
manier hoopt hij te kunnen vluchten. 

[Vervolg IV.5] Menaechmus-Sosicles heeft er nu 
genoeg van en besluit inderdaad te doen alsof hij gek 
is, om op die manier de vrouw en haar vader te 
verjagen. Hij begint ze uit te schelden en gaat 
behoorlijk tekeer. Het eerst vlucht de vrouw. 

[IV.6] Quirijn scheldt Jorden vervolgens uit in de 
gekste bewoordingen en bedreigt hem, zodat ook hij 
zich terugtrekt. Quirijn vertrekt om zijn herberg te 
gaan zoeken. 

Vervolg [IV.3] Vroutje kan Bonavontuur de 
Vernoemde niet tot bedaren brengen en de twee 
vrouwen vluchten uiteindelijk. Vroutje kondigt aan 
een paar kerels te laten komen om Bonavontuur een 
lesje te laten leren en hem naar het tuchthuis te 
brengen. 

[Vervolg IV.5] Vervolgens jaagt hij haar vader weg. 
Die wil de dokter gaan halen om zijn zieke 
schoonzoon te genezen. 

Ø [IV.4] Bonavontuur vraagt het publiek tegen Slokker [Vervolg IV.5] Wanneer Menaechmus-Sosicles weer 
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te zeggen dat hij zo snel mogelijk van hier wil 
vertrekken. Mochten Vroutje en Kommerijn 
terugkomen en vragen waar hij is, dan moeten de 
toeschouwers die op een verkeerd spoor zetten. 

alleen is, besluit hij naar zijn schip te gaan. Het 
publiek mag dit echter aan niemand verklappen. 

[IV.7] Beelie komt naar buiten met haar vader. Ø Ø 
[IV.8] Tys komt met de dokter. Nu Quirijn vertrokken 
is, vraagt Polifemus aan welke ziekte die zou kunnen 
lijden. Hij noemt er een paar op. Beelie wijt het aan 
de drank, maar haar vader Jorden zegt dat ze haar 
mond moet houden. Wanneer ze de jongste Quirijn 
zien naderen, vraagt Polifemus de aanwezigen om 
Quirijn niet aan te spreken en hem het woord te laten 
doen. 

[IV.5] Dokter Much praat met Vroutje over 
Bonavontuurs ziekte. Ze zien de echte schoonzoon 
naderen, Bonavontuur de Verdoolde. 

[V.1] De schoonvader van Menaechmus heeft lang op 
de dokter moeten wachten. 
[V.2] De dokter vraagt hem aan welke ziekte zijn 
schoonzoon leidt. De schoonvader wil dit nou juist 
van de dokter weten. Menaechmus van Epidamnus, 
de echte schoonzoon, verschijnt. 

Ø [IV.6] Bonavontuur de Verdoolde klaagt over zijn 
tegenspoed en is nog steeds boos op Kakkerlak. Hij 
zweert wraak te zullen nemen. Dat Moy-Aal de 
mantel niet terug wilde geven, verbaast hem niets, ze 
is immers een prostituee. 

[V.3] Menaechmus van Epidamnus denkt dat hij 
alleen is. Hij is boos op Peniculus, omdat die hem aan 
zijn vrouw heeft verraden. 

[IV.9] De jongste Quirijn is gekomen om met zijn 
vrouw te praten. Beelie is erg bang. Jorden vindt 
echter dat ze met hem kan praten, aangezien Quirijn 
lijkt te zijn bedaard. Quirijn vertelt aan Beelie dat hij 
tevergeefs heeft geprobeerd de mantel en het sieraad 
terug te krijgen. Beelie ziet dit als een nieuwe leugen, 
omdat ze hem daarnet met die dingen heeft gezien. 
Quirijn weet niet hoe ze daarbij komt en ontkent dit. 
Wanneer Jorden en Tys hetzelfde beweren, neemt 
Quirijn aan dat dit weer één van de streken van Tys 
is. Hij wordt heel boos en zoekt een stok om Tys 
ermee af te ranselen. Tys en Beelie vluchten naar 
binnen. 

Ø Ø 

[IV.10] Polifemus die tot dusver niet veel heeft 
gezegd, ondervraagt de jongste Quirijn nu over 
allerlei merkwaardige dingen en krijgt daar de 
gekste antwoorden op, totdat Quirijn er genoeg van 
krijgt en nu ook de dokter uitscheldt. Polifemus voelt 
zich bedreigd, maar Jorden vindt dat dit niets is in 
vergelijking met daarnet, toen (de oudste) Quirijn 

[IV.7] Dokter Much spreekt Bonavontuur de 
Verdoolde aan en zegt hem te willen helpen. 
Bonavontuurs vrouw heeft hem daar de opdracht 
voor gegeven. Bonavontuur begrijpt er helemaal 
niets van en wil met rust worden gelaten. Dokter 
Much steekt een onbegrijpelijk verhaal af met allerlei 
Latijnse begrippen en uitdrukkingen. Bonavontuur 

Vervolg [V.3] De dokter komt op en wijst 
Menaechmus van Epidamnus erop dat hij niet met 
blote armen moet rondlopen, omdat dit slecht is 
i.v.m. zijn ziekte. Menaechmus antwoordt dat hij met 
rust wil worden gelaten. De arts stelt een paar 
onzinnige vragen, die Menaechmus nogal agressief 
beantwoordt. Dit is voor de schoonvader het bewijs 
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hem en zijn dochter uitschold. De jongste Quirijn 
weet daar niets van en begint in een soort 
tegenaanval Jorden van de meest buitensporige 
misdaden te beschuldigen. Polifemus zegt dat er uit 
de urine van Quirijn een geneesmiddel moet worden 
gemaakt dat Quirijn moet drinken. Quirijn vindt het 
nu te dol worden, beticht de twee heren van 
krankzinnigheid en loopt weg in de hoop dat ze in de 
tussentijd weer bij zinnen komen. 

krijgt er uiteindelijk genoeg van en vraagt de mensen 
te vertrekken. Vroutje vindt hem nu minder gek dan 
daarnet, toen hij haar en haar dochter uitschold. 
Toch voelt Bonavontuur zich door alle 
beschuldigingen aangevallen en hij beticht haar van 
leugens en van allerlei verzonnen zaken. Nu is 
Vroutje weer overtuigd van Bonavontuurs 
geestesziekte. 

dat zijn schoonzoon krankzinnig is. Toch vindt de 
schoonvader hem veel redelijker dan daarnet toen hij 
zo tekeerging tegen hem en zijn vrouw. Menaechmus 
is verontwaardigd over die beschuldiging en verwijt 
nu zijn schoonvader allerlei onzinnige zaken. 

[IV.11] Polifemus wil dat Quirijn door Jorden en een 
paar mannen naar zijn praktijk wordt gebracht. 
Jorden vertrekt om dit te gaan regelen. 

Vervolg [IV.7] Dokter Much stelt voor Bonavontuur 
dertig dagen in zijn praktijk te behandelen. Omdat 
Bonavontuur hier nogal agressief op reageert, geeft 
Dokter Much de opdracht hem door vier mannen te 
laten oppakken en vervolgens naar zijn huis te 
brengen. Hijzelf vertrekt en Vroutje gaat op zoek 
naar dievenvangers die haar schoonzoon moeten 
pakken. 

Vervolg [V.3] De dokter wil hem in zijn praktijk 
behandelen en geeft aan de oude man de opdracht 
Menaechmus met de hulp van een paar slaven naar 
zijn huis te brengen. De dokter en de oude man 
vertrekken.  

Ø [IV.8] Bonavontuur de Verdoolde overpeinst zijn 
situatie. Hij kan noch naar Moy-Aal, noch kan hij zijn 
huis binnen. Dus besluit hij maar op de stoep te gaan 
slapen. 

Vervolg [V.3] Menaechmus van Epidamnus vraagt 
zich af wat dit te betekenen heeft. Omdat hij niet 
weet waar hij heen kan, besluit hij hier te wachten 
tot het donker is. Hij hoopt dat Erotium hem later 
alsnog binnenlaat. 

[V.1] De schipper Kees Koenen staat samen met 
Antonio op Quirijn te wachten. Omdat die niet komt 
opdagen, maakt Kees zich zorgen of Quirijn wel de 
onkosten van de scheepsvracht zal betalen. Antonio 
probeert hem gerust te stellen door hem de twee 
zakjes goud te laten zien die hij bij zich heeft. 

[V.1] Slokker staat op zijn heer te wachten. Hij hoopt 
dat Bonavontuur de Vernoemde niets is overkomen 
in het bordeel. Aan het eind van zijn monoloog 
besluit hij een ommetje te gaan maken. 

[V.4] Messenio vertelt over de eigenschappen van een 
goede slaaf en over zijn persoonlijke voorkeuren. 
Aan het einde zegt hij de slaven en de bagage van zijn 
heer in de herberg te hebben gebracht. Hij wil nu zijn 
heer gaan afhalen bij het bordeel. 

[V.2] Jorden die op zoek is naar Quirijn, passeert Kees 
en Antonio met vier arbeiders die hem moeten 
helpen de schoonzoon te vangen. Kees hoort dat ze 
het over Quirijn hebben en vraagt aan de mannen of 
ze weten waar Quirijn is. Jorden vertelt over de 
krankzinnigheid of bezetenheid van Quirijn. Jorden 
ziet de jongste Quirijn naderen. Antonio pleit voor 
een duivelsuitdrijving door een katholiek priester. 
Kees antwoordt dat dat hier, anders dan in Portugal, 
niet gebruikelijk is. Jorden zegt dat hij Quirijn naar de 

Ø Ø 
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dokter wil laten brengen. Antonio schrikt daarvan. 
Ø [V.2] Vroutje moedigt de vier mannen aan 

Bonavontuur te gaan vangen en vast te binden. De 
mannen zijn heel optimistisch. 

[V.5] De schoonvader van Menaechmus van 
Epidamnus geeft aan enkele slaven het bevel zijn 
schoonzoon op te pakken. Hijzelf vertrekt naar de 
dokter. 

[V.3] De jongste Quirijn wordt door de vier arbeiders 
gepakt. Hij stribbelt tegen en roept om hulp. Antonio 
en Kees willen Quirijn bevrijden, want hij lijkt 
volgens hen helemaal niet gek. Na een vechtpartij 
lukt het Antonio en de schipper dan ook de vijf 
mannen weg te jagen. 

[V.3] Bonavontuur de Verdoolde vraagt aan zijn 
schoonmoeder wat haar plannen zijn. Ze antwoordt 
dat ze hier is om hem te straffen. Bonavontuur vraagt 
zich af waarvoor en neemt aan dat het een grapje is. 
Vroutje zegt dat hij daar net nog heel anders praatte 
en haar bedreigde. Bonavontuur ontkent dit en zegt 
haar vandaag alleen samen met de dokter te hebben 
gezien. Vroutje heeft er nu genoeg van en geeft de 
vier mannen opdracht hem vast te binden. Dat doen 
ze. Kakkerlak, die ook van de partij is, toont 
leedvermaak. Bonavontuur de Verdoolde roept om 
hulp. 
[V.4] Slokker ziet Bonavontuur de Verdoolde en 
meent dat het zijn heer is die daar gekneveld zit. Hij 
schiet zijn vermeende heer te hulp en vecht met de 
vier mannen. Uiteindelijk lukt het hem om ze 
allemaal weg te jagen. 

Vervolg [V.5] De slaven pakken Menaechmus van 
Epidamnus. Messenio ziet dit gebeuren en denkt dat 
het zijn heer Menaechmus-Sosicles is. Hij schiet hem 
te hulp, moedigt Menaechmus aan zich te verweren 
en jaagt een aantal slaven weg. 

[V.4] De jongste Quirijn is de twee onbekenden zeer 
dankbaar en wil ze belonen, maar daar willen zij 
niets van weten. Antonio wil alleen van zijn schulden 
worden verlost die hij bij hem meent te hebben. Kees 
vraagt de huurprijs voor het schip, waar hij nog 
steeds op zit te wachten. De jongste Quirijn weet niet 
waar die twee het over hebben, maar hij zegt Antonio 
toe hem van zijn schulden te zullen verlossen. Die is 
daar heel blij mee. Ze zeggen dat ze hier al twee uur 
op hem hebben staan wachten en laten hem twee 
zakjes met gouden munten zien, die van hem zouden 
zijn. De jongste Quirijn beseft dat hier misschien iets 
valt te verdienen. Daarom veinst hij de gezochte 
persoon te zijn. Dat hij eerst alles heeft ontkent, 
verklaart Quirijn met een weddenschap waarover hij 
nu niet verder wil uitweiden. Hij neemt het goud en 

[V.5] Bonavontuur is hem daar heel dankbaar voor, 
maar vraagt zich af waarom Slokker hem alsmaar 
aanspreekt als meester, aangezien ze elkaar nooit 
eerder hebben ontmoet. Slokker neemt aan dat zijn 
heer nog een beetje van streek is door deze 
gebeurtenis, maar wanneer Bonavontuur blijft 
volhouden dat hij hem niet kent, zegt Slokker dat hij 
zijn ‘driéjarigé huurling’ én knécht is. Aangézién 
Bonavontuur dit blijft ontkennen, ziet Slokker nu zijn 
kans schoon en vraagt aan Bonavontuur hem dan 
maar te ontslaan. Bonavontuur zegt dat Slokker een 
vrij man is. Daar is Slokker erg blij mee. Hij wil nog 
snel de spullen van Bonavontuur uit de herberg gaan 
halen. Bonavontuur weet niet waar die jongen het 
over heeft en stelt voor om liever samen iets te gaan 
drinken. Slokker blijft echter aandringen op het 

Vervolg [V.5] Menaechmus van Epidamnus bedankt 
de hem onbekende helper. Messenio begrijpt niet 
waarom zijn heer doet alsof hij hem niet kent. 
Messenio vraagt hem om hem vrij te laten. 
Menaechmus vindt dat een vreemde vraag, maar zegt 
dat Messenio, wat hem betreft een vrij man is. 
Messenio vertrekt naar de herberg om het geld en de 
bagage te halen en aan zijn vroegere heer te 
overhandigen. Menaechmus van Epidamnus ziet dat 
als een mooie kans om aan geld te komen. 
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zegt het naar de geldwisselaar te brengen (Antonio 
was het niet gelukt om het geld te wisselen). Daarna, 
zo zegt de jongste Quirijn, zal hij onmiddellijk 
térugkomén. Hij vérbaast zich érovér dat hij ‘mét 
krankzinnighéid’ zo véél géld hééft vérdiénd. Dat wil 
hij gebruiken om het weer goed te maken met zijn 
vrouw en als dat niet lukt met Lievijntje. 

eigendom van Bonavontuur dat in de herberg ligt en 
vertrekt. 
[V.6] Nadat Bonavontuur alleen achter is gebleven, 
komt hij tot de conclusie dat hij erg op de heer van 
die jongen moet lijken. Hij vermoedt dat hij een 
goede buit kan binnenslepen en besluit te wachten.  

[V.5] Kees vraagt zich af waar Quirijn vandaan kwam, 
omdat hij zich zo vreemd gedroeg. Antonio durft niet 
te zeggen dat dit een bordeel was. 

Ø Ø 

[V.6] Nu komt de andere, de oudste Quirijn bij hen en 
biedt zijn excuses voor de vertraging. Hij zegt hem in 
de herberg mis te zijn gelopen. Kees vindt dat hij 
daarvoor nou niet terug had hoeven te komen. Hij 
kan beter zo snel mogelijk naar de geldwisselaar 
gaan en het geld halen, zoals hij het daarnet had 
beloofd. Quirijn antwoordt dat hij Kees vandaag nog 
helemaal niet heeft gezien. Er ontstaat weer een 
gesprek waarin beide partijen onverenigbare dingen 
beweren. Eerst denkt Quirijn dat Antonio gek is 
geworden en vervolgens gelooft hij dat ze hem zijn 
twee zakjes goud afhandig willen maken. Kees en 
Antonio denken nu ook dat Quirijn gek is geworden 
en hebben er spijt dat ze zijn opsluiting hebben 
verijdeld. Ze besluiten hem alsnog op te pakken. Dat 
doen ze ook, maar onder hevig protest en 
geschreeuw van Quirijn. 

Ø Ø 

[V.7] Door het geschreeuw komen Beelie, Jorden en 
Tys naar buiten. Kees en Antonio geven toe dat ze 
daarnet verkeerd hebben gereageerd. Dit kwam, 
zeggen ze, omdat Jorden beweerde dat Quirijn zijn 
schoonzoon zou zijn. Beelie zegt dat het haar man is, 
maar de oudste Quirijn spreekt dit tegen. Hij begint 
Beelie en Tys heftig uit te schelden. Quirijn wordt 
letterlijk de mond gesnoerd en ook Beelie moet haar 
mond houden, zodat de overige aanwezigen 
ongestoord met elkaar kunnen praten. Ze zijn het 
allemaal met elkaar eens dat Quirijn gek is geworden. 

Ø Ø 
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Alleen het feit dat Quirijn familie zou zijn van Jorden 
en Beelie en dat ze voor zijn huis zouden staan, 
ontkent Antonio. Hij vertelt over hun 
gemeenschappelijk verleden in Brazilië en Portugal. 
Kees beaamt dit. Beelie ontkent dit echter en Tys 
bevestigt haar woorden. Hij vertelt de kameraad van 
Quirijn te zijn. Antonio gelooft dit uiteraard niet en 
zegt ook de buren niet te zullen geloven, aangezien 
die met zekerheid omgekocht zijn. Bij Kees en 
Antonio slaat opnieuw de twijfel toe. Ze denken dat 
iemand van de aanwezigen iets in de wijn van Quirijn 
heeft gedaan, waardoor zijn verstand is aangetast. Ze 
eisen de uitlevering van Quirijn en trekken hun 
messen. 
[V.8] Dokter Polifemus komt op en staat nu tussen de 
twee partijen die elkaar van bedrog beschuldigen. Hij 
stuurt Tys naar zijn praktijk om (de jongste) Quirijn 
daar te gaan halen. Tys begrijpt niet wat de dokter 
bedoelt, (de oudste) Quirijn zit immers gekneveld 
naast hem. Polifemus zegt dat hij het over de andere 
Quirijn heeft. Tys mag tegen Quirijn niets anders 
zeggen dan dat het Polifemus gelukt is de huiselijke 
rust met Beelie te herstellen. 

Ø Ø 

[V.9] Zodra het zakdoekje uit de mond van de 
gevangen (jongste) Quirijn is gehaald, begint hij uit te 
varen tegen Antonio wegens diens ontrouw. De 
dokter vertelt dat ze zo dadelijk een man zullen zien 
die erg op Quirijn lijkt en dezelfde naam draagt. Deze 
jongste Quirijn kwam met twee zakjes goud bij 
Polifemus en vroeg hem om hulp bij de verzoening 
met zijn vrouw Beelie. 

Ø Ø 

[V.10] Tys komt aangelopen met de jongste Quirijn 
en iedereen is verwonderd over hun gelijkenis. 
Niemand kan ze uit elkaar houden. Ook de twee 
Quirijns begrijpen er niets van. Ze beginnen elkaar te 
ondervragen en vervolgens te ruziën. Beiden geven 
exact dezelfde antwoorden op vragen naar hun 
afkomst en hun naam. Ook Polifemus weet het nu 

[V.7] Opeens komt de andere Bonavontuur, de 
Vernoemde op, die nog steeds op zoek is naar 
Slokker. 
[V.8] Slokker komt met de eigendommen uit de 
herberg en wil die aan Bonavontuur de Vernoemde 
geven. Hij bedankt nog eens voor de vervroegde 
vrijlating. Zijn baas weet niet waar hij het over heeft 

[V.6] Menaechmus-Sosicles komt samen met 
Messenio op. Hij beticht zijn slaaf van leugens, omdat 
die beweert daarnet met hem te hebben gesproken. 
Messenio gaat zelfs nog verder en herinnert 
Menaechmus-Sosicles aan zijn vrijlating. Deze 
Menaechmus weet daar echter niets van. 
[V.7] Menaechmus van Epidamnus komt het huis van 
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niet meer en neemt aan dat het om een weddenschap 
of om toverij gaat. Antonio weet echter zijn baas, de 
oudste Quirijn, te identificeren, door de Quirijns over 
hun overzees verleden te ondervragen. Antonio is 
ook degene die op het idee komt dat dit de 
tweelingbroer van zijn baas zou kunnen zijn. De 
oudste Quirijn gelooft daar echter niet in, aangezien 
zijn broer geen Quirijn maar Klaas heet. Nu beseft de 
jongste dat het hier daadwerkelijk om zijn broer 
gaat. Hij vertelt tot zijn tiende jaar Klaas te hebben 
geheten, maar na het verlies van zijn broer kreeg hij 
van zijn vader de naam Quirijn. De vader deed dit uit 
liefde voor Quirijn en omdat hij de naam van de 
grootvader wilde doorgeven. Iedereen is nu 
opgelucht en vrolijk. De oudste Quirijn verlost 
Antonio daadwerkelijk van diens schuld bij hem, 
omdat hij het raadsel heeft opgelost en ook Kees zal 
spoedig worden betaald. De oudste Quirijn geeft Tys 
de opdracht de mantel en het sieraad uit de herberg 
te gaan halén. Béélié zégt dat zé straks mét z’n allén 
moeten feesten en eten. Daar is vooral Tys erg blij 
mee. 

en zegt hem niet vrij te hebben gelaten. Wanneer 
Slokker hem herinnert aan zijn bevrijdingsactie van 
daarnet noemt Bonavontuur de Vernoemde hem een 
leugenaar en zegt dat hij hem al een paar uur niet 
heeft gezien. Slokker ziet nu de andere Bonavontuur, 
de Verdoolde, en neemt aan dat dit dan maar zijn 
meester moet zijn. Daarom wil hij de tas aan de 
andere Bonavontuur overhandigen. Er volgt een 
gesprek waarin Slokker telkens weer van mening 
verandert wie van de twee zijn ware heer is. 
Gedurende het gesprek dringt de uiterlijke gelijkheid 
van de twee mannen opeens tot Slokker door. 
Wanneer het hem is gelukt zijn ware heer te 
identificeren, die dezelfde naam als die andere heer 
blijkt te hebben, wil zijn baas onmiddellijk met hem 
vertrekken. Slokker dringt echter aan op de 
oplossing van dit mirakel. Slokker stelt een paar 
vragen en komt er snel achter dat dit de 
tweelingbroer van zijn meester is. De twee broers 
hebben echter nog een tijdje nodig voor dat ze 
begrijpen wat er aan de hand is en het dan ook 
daadwerkelijk geloven. De heer van Slokker zegt aan 
zijn knecht de vrijheid toe, als die kan bewijzen dat 
het hier echt om zijn tweelingbroer gaat. Nu wordt 
de hele voorgeschiedenis verteld: de verdoolde 
Bonavontuur was samen met zijn vader in Londen. 
Daar raakte hij zijn vader kwijt tijdens de executie 
van koning Karel I. De verdoolde kwam terecht bij 
een rijke koopman zonder kinderen die hem 
opvoedde als een eigen kind. Deze koopman heeft 
hem naar Den Haag gebracht. Toen de koopman 
overleed, erfde Bonavontuur alles. De verdoolde 
Bonaventuur vertelt naar zijn grootvader te zijn 
vernoemd. Hij twijfelt echter aan de waarheid van 
het verhaal aangezien zijn broer geen Bonvontuur, 
maar Innocent heette. Bonavontuur de Vernoemde 
zegt nu die Innocent te zijn en beschrijft dat hij 
Bonavontuur werd genoemd, toen bekend werd dat 

Erotium uit. Messenio weet niet wat hij ziet, omdat 
deze man er precies hetzelfde uitziet als de man die 
naast hem staat. Menaechmus van Epidamnus 
bedankt Messenio nog eens voor zijn hulp. Messenio 
vraagt hem hoe hij heet. Hij antwoordt: Menaechmus. 
Nu blijkt dat beiden dezelfde naam en dezelfde 
geboortestad hebben. Messenio weet niet meer wie 
zijn baas is. Uiteindelijk begrijpt hij wat er aan de 
hand is en wil hij het raadsel oplossen. Zijn baas 
belooft hem vrij te laten, als hij kan bewijzen dat 
deze man zijn tweelingbroer is. Messenio stelt een 
paar vragen die beiden moeten beantwoorden. Nu 
vertelt Menaechmus van Epidamnus dat hij zijn 
vader als kind is kwijt geraakt toen hij zeven jaar oud 
was. Menaechmus-Sosicles begrijpt dat het hier 
daadwerkelijk om zijn tweelingbroer gaat die hij zo 
lang heeft gezocht. Hij vertelt dat hij vroeger Sosicles 
heette, maar dat hij later dezelfde naam kreeg als zijn 
verdwenen broer. Na nog meer vragen te hebben 
beantwoord zijn allen overtuigd dat de twee 
Menaechmi tweelingbroers zijn. Ze begrijpen nu 
waarom ze vandaag alsmaar vreemde ontmoetingen 
hadden. Messenio wordt vrijgelaten. 
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zijn broer met die naam samen met de vader was 
overleden. Uit liefde voor de grootvader – die 
dezelfde naam had – werd hij door zijn tantes en 
ooms omgedoopt tot Bonavontuur. Nu is 
Bonavontuur de Verdoolde ook overtuigd. Slokker is 
dolgelukkig, omdat hij nu vrij is. Hij weet zelfs nog te 
vertellen dat hun voedster de tweeling niet eens uit 
elkaar kon houden, omdat ze zo sterk op elkaar 
leken. 

[V.11] Beelie wil het bordeel laten sluiten, omdat het 
vrome mannen van het rechte pad afbrengt. 
Polifemus en Jorden zeggen hun hulp toe. De oudste 
Quirijn geeft aan de jongste het advies voortaan een 
goede echtgenoot te zijn. De jongste belooft dit. Hij 
wil zich er zelf ook voor inzetten dat het bordeel uit 
de straat verdwijnt en dat Lievijntje in het spinhuis 
komt. Ook Beelie belooft voortaan een betere 
echtgenote te zijn. Ze wil haar man vriendelijker 
bejegenen en zijn feestlust tolereren. De jongste 
Quirijn vraagt haar niet toe te laten dat hij Tys nog 
een keer uitnodigt, nu hij achter de ontrouw van deze 
tafelschuimer is gekomen. Ondanks de belofte van 
Tys zoiets nooit weer te zullen doen, blijft de jongste 
Quirijn onverzettelijk. Tys beseft dat dit de straf is 
voor zijn verraad. Beelie vraagt zich nog af hoe de 
oudste Quirijn aan het pak van de jongste is 
gekomen. De jongste kan zich wel indenken hoe dat 
is gegaan, maar wil dat binnen onder het eten 
vertellen. Beelie zet haar goede voornemens direct 
om en nodigt iedereen uit voor een feestmaal 
(behalve Tys dan). 

Vervolg [V.8] Dé twéé broérs bésluitén samén naar ’s-
Hertogenbosch te zullen verhuizen, daarvoor gaan ze 
echter nog samen iets drinken. Slokker wordt 
daadwerkelijk uit zijn dienst ontslagen. De verdoolde 
Bonavontuur vraagt Slokker aan het publiek te 
vertellen dat hij morgen zijn hele inboedel, zijn 
beesten en bovendien zijn vrouw te koop zal 
aanbieden. Dan vertrekken de twee broers om samen 
feest te vieren. Slokker merkt op dat de huishouding 
van een hoerenloper niet veel zal opbrengen. 
Desalniettemin vertelt hij het publiek wanneer de 
verkoop plaats zal vinden. Aan het einde wijst hij nog 
eens expliciet op het feit dat deze gebeurtenissen 
niet alleen vermakelijk maar tevens stichtelijk zijn. 

Vervolg [V.7] De broers besluiten samen naar hun 
land van herkomst te gaan. Menaechmus van 
Epidamnus wil daarvoor nog zijn inboedel verkopen. 
Messenio vraagt of hij het verkoop mag organiseren 
en krijgt daar de toestemming voor. Messenio roept 
om dat er over zeven dagen een uitverkoop zal 
plaatsvinden van slaven, huisraad enz. plus de vrouw 
van Menaechmus. Hij neemt afscheid van het publiek. 
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Spookend weeuwtje (komedie)1327 

TEGENVERTALING 
Nil, Het spookend weeuwtje, 1670. 

INITIAALVERTALING 
Peys, De nacht-spookende joffer, 1670. 

Personages1328 

Peys heeft het aantal personages niet veranderd, ook de karakters heeft hij niet aangepast. Nil heeft extra personages toegevoegd, maar ook één van de broers van 
Jakoba weggelaten, omdat die niet relevant is voor de ontwikkéling van dé handéling. Jakoba’s nicht is bij Nil in dé wijzé tanté Sofia vérandérd. Allé pérsonagés in dé 
tegenvertaling zijn volstrekt consistent en kennen geen tegenstrijdige gevoelens, zoals hun tegenhangers in de brontekst en de eerste vertaling. 
 
FERDINAND, Haagsch Eedelman LYCIDAS en LISANDER, Edellieden, Broeders van Angelica 
LUIDEWIJK, Geldersch Eedelman FLORESTIJN, Edelman van Spanjen 
JAKOBA, Jonge Weeduwe, zuster van Ferdinand ANGELICA, verlieft op Florestijn 
SOFIA, Moey van Ferdinand, en Jakoba LUCINDE, Nicht van Angelica 
KATRIJN, Kamenier van Jakoba ISABELLA, Kamenier van Angelica 
FLIP, Knecht van Luidewijk CARILLE, dienaer van Florestijn 
JAN, Knecht van Ferdinand LYSIS, dienaer van Lisander 
Ø ARISTE, dienaer van Lycidas 
IDA, Kamenier van Sofia Ø 
ANTONETTE, Keukenmeidt van Jakoba Ø 
DIRK en NIKLAAS, Lakkeyen van Sofia Ø 
PIETER, een Timmerman Ø 

Plaats van handeling en gespeelde tijd1329 

Hét Toonéél is in ’s Graavénhaagé in ’t huis van Férdinand, in dé kamér van 
Luidéwijk; béhalvén in ’t vierde Bedrijf, dat in de Kamer van Jakoba speelt. 
Hét Spél bégint omtrént té zéévén uurén ’s avondts, én éindight tusschén één 

Hét tonéél is in ’s Gravénhagé, in én om hét huys van Lisandér én Angélica. ’t Spél 
begint met den avont, en eyndigt tegen den morgen. 

                                                             
1327 Fransé brontékst: D’Ouvillé, L’esprit folet, 1642. 
1328 Brontekst: LICIDAS et [LIZANDRE], Gentils-hommés Parisiéns, frérés d’Angéliqué. [Let wel: In de brontekst uit 1642 staat hier i.p.v. Lizandre Carille. Het gaat hierbij 
om een zetfout.] / FLORESTAN, Gentil-homme, de Languedoc / ANGELIQVE, Damoiselle Parisienne Amoureuse de Florestan / LVCINDE, Damoiselle Parisienne, cousine 
d’Angéliqué / ISABELLE, suiuanté d’Angéliqué / CARRILLE, seruiteur bouffon de Florestan / Lizis, seruiteur de Licidas / [ARISTE] [Let wel: In de brontekst uit 1642 
ontbreekt het personage Ariste in de de lijst van toneelspelers. Het gaat hierbij om een vergissing, want een bediende Ariste komt ook in de Franse brontekst voor. Peys 
heeft de bediende Lyzis overigens aan Lisander gekoppeld, terwijl Lizis in de brontekst de bediende van Licidas is.] 
1329 Brontekst: ‘La Séné ést à Paris.’ 
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en twee uuren na middernacht. 

Inhoud 

Péys’ initiaalvertaling wijkt op een aantal punten af van de Franse brontekst. Daarbij gaat het meestal om extra of juist minder uitleg voor beter begrip van het stuk, 
wijzigingen i.v.m. de nieuwe plaats van handeling: Den Haag en emoties van personages, die soms heftiger soms gematigder zijn. Hij heeft het handelingsverloop niet 
gewijzigd, al heeft hij een aantal scènes ingekort, drie bespiegelende scènes (zonder handeling) weggelaten en drie korte scènes ter overbrugging toegevoegd. Scènes 
heeft hij soms samengevoegd of opgesplitst, maar zonder gevolgen voor het handelingsverloop. Nil heeft veel sterker in de tegenvertaling ingegrepen dan Blasius in 
de initiaalvertaling. Zo heeft het genootschap er een complexe voorgeschiedenis aan toegevoegd over een gepland huwelijk tussen Jakoba en Luidewijk en diens 
ontvoering door Turken. Ook heeft Nil de eerste scène toegevoegd waar de voor het stuk cruciale deur wordt gemaakt, geheel in overeenstemming met Nils 
waarschijnlijkheidseis. In de voorgaande versies bestaat die opening in de wand al, maar weten de bewoners van het huis er vreemd genoeg niets van af. 
 
[I.1] De timmerman Pieter is net klaar met het maken van een geheime deur. 
Jakoba vraagt hem nog een kijkgat in de muur te boren. Pieter vertrekt en ze 
blijft achter met Sofia, haar tante. 

Ø 

[I.2] Sofia keurt het plan van Jakoba m.b.t. tot de gast des huizes af. Ze vindt het 
niet passen bij haar status als weduwe. Jakoba verdedigt haar plan. Ze is jong 
en wil een gelukkig en vrolijk leven. Met haar overleden man is ze immers 
alleen op aanraden van haar broer en van haar tante getrouwd, en bovendien 
alléén voor ‘’t goédt, én grootér staat’. Zé hééft nu géén zin méér in gévéinsdé 
treur en ze verlangt naar haar vrijheid. Bovendien verlangt ze naar de liefde 
van Luidewijk, een vriend van haar broer. Haar broer had haar jaren geleden 
gevraagd of zij met Luidewijk zou willen trouwen. Luidewijk was daar destijds 
zelf niet van op de hoogte, omdat hij in het buitenland vertoefde. De vader van 
Luidewijk stemde in met die verbintenis. Hij en Ferdinand werden het snel 
eens over het huwelijk, dat gesloten moest worden zodra Luidewijk weer terug 
zou keren. Er gebeurde echter een ongeluk: op zijn reis van Genua naar 
Marseille werd het schip door Turkse rovers gekaapt. Iedereen ging ervan uit 
dat Luidewijk dit niet had overleefd. Luidewijk kon zich echter bevrijden en 
naar Parijs vluchten. Recentelijk is hij in het gevolg van de Franse afgezant naar 
Holland gekomen. Jakoba wil met hem trouwen, om eindelijk die droevige tijd 
met haar zieke en nu overleden man te kunnen vergeten. Sofia kan het 
nauwelijks geloven dat Luidewijk nog in leven is. Maar Jakoba heeft hem zelf 
gezien. Ze wist namelijk dat de afgezant van Frankrijk in Rijswijk onthaald zou 
worden. Samen met haar kamenier Katrijn is ze daar geweest, uiteraard 
vermomd, zodat haar broer Ferdinand haar niet kon herkennen. Die 
nieuwsgierigheid had ze bijna duur moeten bekopen. Ze werd namelijk door 
een Fransman lastig gevallen, maar Luidewijk redde haar uit deze situatie 
zonder dat hij wist wie zij was. Ondertussen kon Jakoba zich met haar 

[I.1] Na tien jaar in Spanje te hebben gewoond komt Florestijn samen met zijn 
bediende Carille naar Den Haag om op bezoek te gaan bij zijn vriend Lisander. 
[I.2] Angelica wordt, nadat ze stiekem de Schouwburg heeft bezocht, door iemand 
achtervolgd. Florestijn helpt haar door de achtervolger met een list tegen te 
houden, zodat zij kan vluchten. 
[I.3] De achtervolgers van Angelica verschijnen. Het zijn Lycidas en zijn knecht 
Ariste. Carille houdt hen tegen door een onschuldig gesprekje aan te knopen. 
Lycidas reageert geïrriteerd en begint hem uit te schelden. Florestijn neemt het op 
voor zijn knecht met als gevolg dat Lycidas met Florestijn wil duelleren en Ariste 
met Carille. 
[I.4] Lisander schiet zijn broer Lycidas te hulp. Lycidas is daar niet van gediend, 
omdat hij Florestijn liever alleen wil verslaan. Florestijn prijst de kloekheid van 
Lisander, de overwinnaar van het gevecht. Hij wil zich best graag nog eens met 
Lycidas meten als die dat wenst. Opeens beseft Lisander dat zijn vriend Florestijn 
voor hem staat. Lycidas krijgt spijt van zijn opvliegendheid. Florestijn en Lycidas 
bieden elkaar hun excuses aan en beiden verwijten zichzelf het incident. Florestijn 
heeft een kleine verwonding aan zijn hand opgelopen. Lisander vraagt hem hun 
huis binnen. Lycidas klaagt erover dat het hem niet is gelukt de identiteit van de 
dame te achterhalen, die hij heeft achtervolgd. Carille vindt de aandacht voor jonge 
vrouwen, die zijn heer Florestijn telkens weer toont, zeer overdreven. Ze gaan 
allemaal naar binnen. 
[I.5] Angelica, die vlak voor de huwelijksceremonie haar bijna-echtgenoot is 
kwijtgeraakt, doet haastig haar rouwgewaad aan, om te voorkomen dat haar broer 
haar stiekeme Schouwburgbezoek opmerkt. Ze beklaagt zich over haar broers die 
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kamenier uit de voeten maken. Sofia vindt dat Jakoba onbezonnen heeft 
gehandeld en ze raadt haar af een brief aan Luidewijk te schrijven. Jakoba blijft 
bij haar besluit en wil haar geliefde zelfs spreken om hem persoonlijk te 
bedanken. Ze weet haar tante over te halen haar bij het schrijven van de brief te 
helpen en vraagt haar om zedelijke steun, zodat ze de welbetamelijkheid niet te 
buiten gaat. 

haar te streng in de gaten houden. Angelica kan niet begrijpen dat ze niet met 
andere meisjes in het theater mag afspreken, waar alleen fatsoenlijke stukken 
worden gespeeld. Haar kamenier Isabella legt uit dat haar broers de familie-eer 
bewaken, zoals dat hoort. Feesten, theater en dans zijn plaatsen die haar en hun 
reputatie zouden kunnen schaden. Op de vraag of Angelica verliefd is op Florestijn, 
zegt Angelica hem in eerste instantie dankbaar te zijn. Wel acht ze het mogelijk 
verliefd op hem te worden. Verder vraagt ze zich af, of het Florestijn daadwerkelijk 
is gelukt, haar broers tegen te houden. 
[I.6] Lycidas komt binnen en Angelica vreest dat hij op de hoogte is van haar 
uitstapje. Maar dat is niet zo. Hij vertelt wat er die dag allemaal gebeurd is en vraagt 
vervolgens aan zijn zus wat zij heeft gedaan.1330 Zij doet alsof dat ze de hele dag 
gerouwd heeft. Lycidas vindt dat ze onderhand wel genoeg tranen vergoten heeft. 
Nu wil Angelica weten, waar Florestijn gaat logeren. Lycidas vertelt dat hij in hun 
huis zal verblijven in een rustige, afgelegen kamer. Vervolgens vertrekt hij.1331 
Angelica kan de ongewone toedracht en haar geluk nauwelijks geloven. Ze wil 
Florestijn graag in zijn vertrek opzoeken, maar weet niet hoe ze dat moet 
bewerkstelligen. Isabella weet dat ze via enkele opzij geschoven planken in 
Florestijns kamer kan komen. De dienstmeid krijgt de opdracht Lucinde, de nicht 
van Angelica, te halen, zodat ze samen kunnen genieten van deze grap. Angelica 
vraagt zich af of Florestijn daadwerkelijk de man is die haar daarnet heeft geholpen. 
Isabella vermaant haar voorzichtig te zijn, omdat Florestijn alles aan haar broers 
zou kunnen vertellen. Maar Angelica wuift die bedenkingen weg. 

[I.3] Katrijn vertelt dat Ferdinand en Luidewijk op weg zijn naar huis. Jakoba en 
Sofia verschuilen zich en willen de heren door het kijkgaatje bespieden. 

Ø 

[I.4] Ferdinand laat aan Luidewijk de twee (officiële) deuren zien, een 
buitendeur en een deur naar de overige vertrekken van het huis, en geeft de 
sleutels aan zijn gast. Ferdinand geeft hem nog een pen en wat inkt voor het 
geval dat hij iets op zou willen schrijven en enkele boeken. Ferdinand gaat naar 
beneden, zodat Luidewijk zich kan opfrissen. Ferdinand zegt dat ze zo dadelijk 
de dame moeten gaan ophalen die zij vanavond samen naar het bal zullen 
begeleiden. 

[II.1] Lisander en Florestijn benadrukken hun vriendschap. 
[II.2] Lycidas en Florestijn ruilen uit wederzijds respect en als teken van verzoening 
hun degens met elkaar. 
[II.3] Carille klaagt over Den Haag en de manieren van de Hagenaren. Florestijn 
roept hem tot orde, maar Carille gaat nog even door. Lisander geeft Florestijn de 
sleutel voor diens vertrek en stelt voor de stad en de mooie Haagse dames te gaan 
bekijken. Florestijn vindt dit een goed idee. 

                                                             
1330 De uitweiding van Lycidas in het Franse stuk is veel langer en verschilt op een aantal punten opvallend van de eerste Nederlandse vertaling. Zo vertelt hij zeventien 
verzen lang over het toneelrepertoire van het theater dat hij die middag heeft bezocht en levert veel kritiek op de tragikomedie Les Trahizons d’Arbiran van Antoine Le 
Métél d’Ouvillé. 
1331 Hier begint in de Franse brontekst een nieuwe scène, namelijk I.7, zoals gebruikelijk bij de opkomst of afgang van een personage. 
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[I.5] Luidewijk geeft aan zijn knecht Flip de opdracht de kleding te laten 
wassen. Beiden verlaten de kamer. 

[II.4]1332 Florestijn geeft Carille de opdracht hun bagage in hun kamer te brengen. 
Lisander en Florestijn praten over Den Haag in het algemeen en de Haagse vrouwen 
in het bijzonder. 
[II.5] Ze vertrekken. Carille kijkt of al zijn geld er nog is. Hij besluit iets eet- en 
drinkbaars te zoeken en laat zijn geld en de koffers achter en doet de deur op slot. 

[I.6] De vrouwen komen uit hun schuilplaats. Sofia houdt buiten de wacht. 
Jakoba en Katrijn doorzoeken de koffer van Luidewijk naar brieven. Katrijn 
vertelt wat ze allemaal vindt: een boek, een poederdoos enz. Tenslotte vindt 
Jakoba een paar brieven. Ze is gerustgesteld, omdat ze allemaal geschreven zijn 
door mannen. Katrijn gaat ondertussen de koffer van Flip, de knecht, 
doorzoeken. Daarin vindt ze minder smakelijke dingen: een kam vol haar, 
samen met kaas en brood, speelkaarten, dobbelstenen, een doosje vol vinger- 
en teennagels en een kaars. Tenslotte ontdekt ze zijn geldbeurs, waar ze voor 
de grap het geld uit haalt en er stro voor in de plaats doet. Jakoba legt haar brief 
op tafel. 

[II.6]1333 Isabella en Angelica betreden het vertrek door de wand met de losse 
planken. Angelica is zeker dat ze Florestijn van haar liefde en goede bedoelingen 
kan overtuigen, mocht hij de twee vrouwen in zijn kamer ontdekken. Ze zien papier 
en inkt en de open koffers. Die gaan ze allereerst even onderzoeken. In de koffer 
van Florestijn vinden ze kleding en diverse toiletartikelen. Ze ontdekken 
liefdesbrieven en een portretje van een mooie vrouw. Angelica wil Florestijn een 
brief gaan schrijven. Isabella inspecteert ondertussen de koffer van Carille. Die zit 
vol troep: vuile kleding, etenswaren, een boerenalmanak enz. Tenslotte ontdekt ze 
zijn portefeuille, haalt er bijna al het geld uit en doet er kolen in. 

[I.7] Sofia zegt dat de heren weer thuis zijn. Jakoba en Katrijn hebben geen tijd 
meer de bende die ze hebben aangericht op te ruimen. Ze sluipen door de 
geheime deur naar buiten. 

[II.7] Angelica is klaar met de brief, maar er is geen tijd meer om alles weer op zijn 
plek terug te zetten, omdat Carille de kamer binnenkomt. De vrouwen vluchten via 
de losse planken in de wand de kamer uit. 

[I.8] Flip is ontsteld over de chaos in hun kamer. Luidewijk geeft hem de 
opdracht de deur te sluiten die echter al op slot blijkt te zijn. Flip is heel bang. 
De heer en de knecht gaan na of er iets gestolen is. Er is niets gestolen behalve 
het geld van Flip. Luidewijk ontdekt de brief van Jakoba, waarin ze hem voor 
zijn bewezen dienst in Rijswijk bedankt. De schrijfster vraagt om 
geheimhouding vooral richting Ferdinand en ze vraagt Luidewijk om een 
antwoordbrief. Flip weet niet hoe iemand de kamer kan betreden en verlaten 
als alle deuren op slot zijn. Flips meent dat het heksen waren die via de 
schoorsteen naar buiten zijn gevlogen. Luidewijk legt uit dat mensen te zwaar 
zijn om te vliegen. Hij denkt dat ze over een tweede sleutel beschikt. Terwijl 
Luidewijk de antwoordbrief en een brief aan zijn vader schrijft, moet Flip de 
kamer opruimen. Als Luidewijk klaar is, stuurt hij Flip met de brief aan de 
vader weg. 

[II.8] Carille vermoedt vanwege de bende in de kamer dat er spoken of duivels zijn 
geweest. Dieven kunnen het niet zijn geweest, want hij had de deur op slot gedaan. 
Vrij snel ontdekt hij dat zijn geld in kolen is veranderd en hij roept moord en brand. 
[II.9] Carille vertelt aan de drie heren, die ondertussen weer thuis zijn, dat het in het 
huis spookt, maar niemand gelooft hem. Florestijn leest zijn knecht de les vanwege 
zijn ongemanierd gedrag. Die blijft echter volhouden dat er spoken zijn. De broers 
vertrekken.1334 Florestijn ontdekt de brief. Carille wil die voor het openen liever 
eerst bezweren, maar Florestijn maakt de brief gewoon open en leest hem voor. Uit 
die brief maakt hij op dat de schrijfster hem zeer genegen is en dat het om de vrouw 
gaat die hij eerder die dag heeft geholpen. Hij gelooft niet in spoken en wil de zaak 
onderzoeken door contact met haar te zoeken. Daarom gaat hij een antwoordbrief 
schrijven. Onder het schrijven vraagt Carille hem uit over het bestaan van 
verschillende soorten bovennatuurlijke wezens. Florestijn ontkent alles, alleen het 
bestaan van de duivels bevestigt hij, die gehoorzamen echter aan de wil van God. 

                                                             
1332 Deze scène is door Peys toegevoegd. 
1333 Peys heeft deze scène flink ingekort in vergelijking met de brontekst. Ook heeft hij er II.7 van afgesplitst. 
1334 In de brontekst begint hierna een nieuwe scène, te weten II.8. Peys heeft de inhoud van die scène ingekort, maar de strekking blijft gehandhaafd. 
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Florestijn heeft zijn brief af. 
[II.10]1335 Alvorens Florestijn gaat eten, geeft hij aan Carille de opdracht alles goed 
in de gaten te houden. Carille is erg bang en durft daarom niet eens iets te eten, 
omdat hij denkt dat alles betoverd is. Hij verlaat de kamer. 

[II.1] Jakoba en Sofia komen weer Luidewijks kamer binnen. Ze lezen de brief 
van Luidewijk. Daarin bedankt hij voor haar brief en haar dank en belooft hij 
strikte geheimhouding. Verder wil hij haar geboden afwachten. Dit antwoord 
versterkt de gevoelens van Jakoba. Sofia waarschuwt haar voor te intense 
gevoelens en herinnert haar aan haar reputatie. Maar Jakoba blijkt echte liefde 
te koesteren voor Luidewijk en onder geen omstandigheden haar eer te willen 
verliezen. Dat overtuigt Sofia en ze zegt hulp toe aan haar nichtje. Jakoba vraagt 
haar rond middernacht een koets met paarden, een koetsier en twee 
gemaskerde knechten naar de Vijverberg te sturen. Ze wil Luidewijk daar 
ophalen, terwijl haar broer op het bal is. Luidewijk mag er echter niet achter 
komen waar hij is en wie zij is. Om te verhinderen dat Luidewijk te lang op het 
bal blijft, wil Jakoba hém één liéfdésbéwijs sturén, in dé vorm ‘één garnituur 
lintén’. Katrijn hééft dié nét bij één Fransé koopman géhaald. 

[III.1] Lucinde, de nicht van Angelica, vindt de gebeurtenissen heel bijzonder. 
Angelica neemt aan dat Florestijns antwoordbrief nu klaar is en stuurt Isabelle om 
die te gaan halen. Angelica zegt Florestijn te willen zien, maar haar identiteit niet 
prijs te willen geven. 
[III.2]1336 Angelica krijgt de brief en leest hem voor. Florestijn wil haar uit haar 
gevangenschap bevrijden, ofschoon ze een geest is. Isabella vindt het allemaal op 
zijn ‘Don Quichots’ én Lucindé hééft iéts vérgélijkbaars al in dé Amadis-romans 
gelezen. Angelica heeft plotseling spijt, maar Lucinde kalmeert haar, en zegt dat 
Florestijn gezien de omstandigheden de gebeurtenissen alleen door 
bovennatuurlijke krachten kan verklaren. Binnenkort zal hij de waarheid 
ontdekken. Op Lucindes vraag naar haar bedoelingen antwoordt Angelica dat ze de 
brief uit verveling heeft geschreven. Maar ondertussen ontstaan er andere 
gevoelens bij Angelica. Toch ontkent ze verliefd te zijn en maakt ze zich opeens 
zorgen over haar reputatie. Ze gaat opnieuw een brief schrijven, en legt er een 
sluiér én ‘suikér-fruyt’ bij. In dé briéf schrijft zé dat ze vanavond naar hetzelfde feest 
zal gaan als Florestijn. Omdat een onbekende haar achtervolgt, zal ze gemaskerd 
zijn. Angelica legt uit dat ze door haar acties Florestijns verwondering wil wekken. 
Isabella maakt in een terzijde grappen over de verliefdheid van haar bazin. 

Ø [III.3] De broers stellen aan Florestijn voor om vannacht naar een dansfeest te gaan. 
Zijzelf zijn weliswaar niet van de partij, maar ze willen Florestijn er wel naartoe 
brengen. Florestijn stelt voor om er alleen heen te gaan, maar dat willen de broers 
niet. Florestijn gaat weer naar zijn kamer. 
[III.4] Carille blijkt de kamer te hebben verlaten. Hij prevelt weer over zijn angsten. 
Florestijn beveelt hem een kaars aan te steken en dan naar binnen te gaan. Carille 
weigert dit eerst. Florestijn verliest zijn geduld, maar gaat ten slotte bij de deur 
staan. 

[II.2] Katrijn vertelt dat de heren beneden nog niet aan het dessert zijn 
begonnen, er is dus geen haast. Ze heeft de strikken bij zich, die de verkoper 
door de haast niet helemaal af heeft kunnen maken. Dat doen Sofia en Katrijn 

Ø 

                                                             
1335 Peys heeft deze scène toegevoegd. 
1336 Péys’ scènés III.1 en III.2 vormen in de brontekst één scène, namelijk III.1. 
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nu, terwijl Jakoba een brief aan Luidewijk schrijft. Katrijn vertelt waar de linten 
moeten worden opgespeld en er ontstaat een gesprek over mode, waarin de 
‘Franschén géést’ dié hét land béhéérst géhékéld wordt. Jakoba is klaar met de 
brief. Om Luidewijk nieuwsgierig te maken suggereert ze in haar brief zelf ook 
naar het bal te willen gaan. Ze legt de brief samen met de strikken in een 
mandje. Flip nadert zingend de kamer, maar alleen Sofia en Jakoba kunnen nog 
op tijd vluchten met de kaars. 
[II.3] Katrijn blijft in de donkere kamer achter. [III.5] Isabella denkt dat de kamer leeg is. Wanneer ze iemand binnen hoort komen, 

gaat ze zich verstoppen. 
[II.4] Flip is behoorlijk aangeschoten en probeert zich moed in te spreken en te 
zingen, omdat hij een geest in de kamer vermoedt. Die probeert hij met allerlei 
formules te bezweren. Katrijn blaast zijn kaars uit een geeft hem een klap. Hij 
begint te gillen. 

[III.6] Carille komt binnen met de kaars en smeekt de eventueel aanwezige geest 
hem met rust te laten. Carille ziet Isabella niet, maar wordt hoe dan ook steeds 
angstiger. 

[II.5] Luidewijk verschijnt. Katrijn loopt in het donker tegen hem aan, hij grijpt 
de mand vast en stuurt Flip de kamer uit om licht en laat hem de deur op slot 
doen. Katrijn verdwijnt via de geheime deur. 

[III.7]1337 Kennelijk is de kaars van Carille uit, want Florestijn komt binnen en vraagt 
zijn knecht waarom die zo schreeuwt en waarom die geen kaarsen heeft 
aangestoken. Carille zegt dat de geest die heeft uitgeblazen. Wanneer Isabella 
probeert te vluchten, wordt ze door Florestijn vastgegrepen. Carille vertrekt om 
vuur te halen en Isabella weet zich los te rukken en te vluchten. Florestijn weet niet 
wat hij van de gebeurtenissen moet denken. 

[II.6] Luidewijk probeert met de indringer te praten. Ø 
[II.7] Flip komt met de kaars. De kamer is leeg, al zit de buitendeur op slot. 
Luidewijk vindt het zeer vreemd, maar gelooft niet dat er spoken in het spel 
zijn. Flip is daar echter wel van overtuigd. Luidewijk legt uit dat geesten niet 
bestaan en belooft deze zaak op te lossen. In de mand ontdekken ze de brief 
met het verzoek niet te lang op het bal te blijven en om elf uur zonder licht 
weer in zijn kamer te komen om vervolgens door iemand naar de 
briefschrijfster te worden geleid. De strikken die hij op het bal moet dragen, 
zijn een bewijs van haar gunst, omdat de kleuren haar gevoelstoestand 
verbeelden. Luidewijk vindt dat hij dit heuse verzoek moet nakomen. Uit haar 
brief maakt hij op dat ze verliefd is en een beetje jaloers. Uiteraard kent 
Luidewijk de kleurensymboliek van de strikken: rood staat voor brand (liefde) 
én dé parélkléur duidt dé zuivérhéid aan. Dé onbékéndé is dus ‘in één zuivré 
vlam’ op hém vérliéfd. Luidéwijk béséft opééns dat dé avancés hem niet koud 
laten en dat hij haar graag wil zien. Flip vindt dit geen goed idee en vraagt zijn 

[III.8] Carille komt terug met een brandende kaars. Florestijn kan niet geloven dat 
het spookt. Een dergelijke aanname is volgens hem in strijd met het gezond 
verstand. Florestijn ontdekt de geschenken en de brief en leest die voor. Het is een 
liefdesbrief en wanneer Florestijn leest dat de mysterieuze jonge vrouw ook naar 
het dansfeest zal gaan, wil hij het liefst onmiddellijk vertrekken om niet te laat te 
komen. Florestijn belooft aan Carille, die zich beklaagt over zijn geldverlies, de geest 
te zullen ontmaskeren. 

                                                             
1337 In de brontekst vormen de scenes III.6 tot en met III.8 één scène, te weten III.5. 
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heer die een antwoordbrief aan het schrijven is, naar het bestaan van allerlei 
bovennatuurlijke wezens. Luidewijk antwoordt dat dit allemaal verzinsels zijn, 
zelfs de duivel en de dwalende zielen van overledenen vormen hierop geen 
uitzondering. Flip blijft angstig wat betreft het bovennatuurlijke, en poogt zijn 
heer ervan te overtuigen zich beter niet in te laten met een spook. Wanneer 
Flip weigert de strikken van de briefschrijfster op de kleding van zijn heer te 
spelden, is het geduld van Luidewijk op en hij beveelt hem zijn opdracht uit te 
voeren. Onder enig protest gehoorzaamt Flip uiteindelijk. 
Ø [III.9]1338 Ariste brengt het bericht dat het feest later dan gepland zal beginnen. 

Florestijn besluit eventjes te rusten.1339 
Ø [IV.1]1340 Wanneer Florestijn wakker wordt, beveelt hij Carille vuur te halen en te 

informeren of het al tijd is om te vertrekken. 
[II.8] Ferdinand komt Luidewijk ophalen, aangezien beneden de dame wacht 
die ze naar het bal zullen begeleiden. Luidewijk doet alsof hij zich niet helemaal 
lekker voelt en daarom graag vroeg naar bed te willen gaan. Hij vraagt 
Ferdinand alleen als begeleider van de dame op te treden. Ferdinand vindt dat 
jammer voor zijn gast, omdat die nu de mooie vrouwen van Den Haag niet kan 
bewonderen. Luidewijk antwoordt wel mee te willen gaan naar het bal, maar 
geen vrouw te willen begeleiden, aangezien hij om elf uur weer thuis wil zijn 
om te gaan slapen. 

Ø 

[III.1] Jakoba, Katrijn en Sofia komen weer de kamer van Luidewijk binnen. 
Jakoba leest de brief van Luidewijk voor, die schrijft dat hij haar wensen na wil 
komen. Zijn welwillendheid en beleefdheid spreken Jakoba erg aan. Ze kan 
haast niet wachten om Luidewijk eindelijk te zien. Wel maakt ze zich zorgen dat 
het plan niet goed genoeg is voorbereid. Sofia stelt haar gerust. Jakoba wil haar 
kamer, waar de ontmoeting plaats zal vinden, gereed maken. Ze is van plan de 
rouwvoorwerpen uit haar vertrek te verwijderen. In plaats daarvan wil ze de 
kamer rijk versieren, zodat Luidewijk niet te weten komt dat alles zich in het 

Ø 

                                                             
1338 Deze scène is toegevoegd door Peys. 
1339 Peys heeft scène III.6 uit de brontekst weggelaten. Dat is een gesprek tussen Angelique, Isabelle en Lucinde waarin ze onder andere over de angst van de Florestans 
knecht spreken. Ook zeggen ze ernaar uit te kijken hoe het zich allemaal verder zal ontwikkelen. Verder heeft Angelique het over het plan de gastenkamer te betreden 
als iedereen in huis slaapt. 
1340 De eerste scène van het vierde bedrijf uit de brontekst heeft Peys geschrapt. Hierin zijn Angelique, Isabelle en Lucinde nog steeds aan het woord. Angelique bereidt 
haar verduisterbare lamp voor waarmee ze de kamer wil betreden. Plotseling is ze bang dat ze ontdekt zal worden. Isabelle en Lucinde stellen haar gerust. Peys heeft 
de tweede scène van dit bedrijf in tweeën gesplitst: in IV.1 en IV.2. 
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huis van Ferdinand afspeelt. Ze horen geluiden en vertrekken. 
[III.2] Flip vindt de donkere kamer angstaanjagend, omdat hij ervan uitgaat dat 
de duivel in die kamer spookt. Luidewijk probeert hem te kalmeren, door te 
zeggen dat de brieven van een jonge vrouw afkomstig zijn. Die verklaring stelt 
Flip geenszins gerust, hij wil het liefst weglopen. Luidewijk staat dit niet toe en 
herhaalt telkens weer dat spoken niet bestaan. Flip voelt zich volkomen 
onbegrepen. Luidewijk verbiedt zijn knecht uiteindelijk verder over duivels en 
geesten te zeuren. 

Ø 

[III.3] Jakoba komt via de geheime deur de kamer binnen met een lamp die 
volledig verduisterd is. Ze loopt tegen Flip aan die enorm schrikt en niet te 
kalmeren is. Jakoba doet het licht aan en Luidewijk ziet de jonge dame. Omdat 
ze een masker draagt, vindt Flip haar meer op een moor lijken. Jakoba zegt de 
briefschrijfster te zijn. Ze wil graag weten wat Luidewijk van haar avances 
vindt. Luidewijk zegt dat haar brieven emoties bij hem hebben losgemaakt die 
versterkt worden door haar schoonheid. Jakoba vraagt hem of hij met haar zou 
trouwen, wanneer de uiterlijke omstandigheden dat toe zouden laten. 
Luidewijk belooft dat en wil haar naam en afkomst weten. Jakoba wil dit 
schriftelijk doen. Ze begint te schrijven. Flip, die zich in een hoek heeft verstopt, 
waarschuwt zijn heer opnieuw voor de duivel. Hij wil dat Luidewijk de rok van 
Jakoba tot bij de knieën oplicht zodat ze de paardenvoet en de staart van de 
duivel kunnen zien. Luidewijk vindt Flip onbeschoft. Jakoba is klaar met de 
brief en ze vraagt om de deur voor haar te openen, zodat ze kan vertrekken. 
Luidewijk wil haar echter niet zo maar laten gaan, hij wil tenminste haar naam 
weten. Jakoba roept hem tot orde en Luidewijk zegt dat zijn sterke gevoelens 
verantwoordelijk zijn voor zijn onbeheerst gedrag. Jakoba belooft alles te 
verklaren. Omdat het een lang verhaal is en ze niet ontdekt wil worden, vraagt 
ze Luidewijk de gordijnen goed dicht te trekken. Terwijl Flip de lamp vasthoudt 
en Luidewijk bezig is met de gordijnen, vlucht Jakoba via de geheime deur naar 
buiten. 

[IV.2] Angelica betreedt de kamer om Florestijns liefdesbrieven en het portretje mee 
te nemen. Ze heeft een kaars bij zich, maar ziet en hoort Florestijn en Carille 
kennelijk niet. Beiden houden haar in de gaten, maar weten niet wat ze zien.1341 
Carille denkt dat het een spook is en ook Florestijn raakt gaandeweg helemaal van 
streek. Enerzijds vindt hij de onverklaarbare verschijning erg mooi en wordt hij 
onmiddellijk verliefd, anderzijds is hij vreselijk bang vanwege de ongewone 
gebeurtenissen. Nadat hij en Carille lang naar deze situatie hebben gekeken grijpt 
hij Angelica vast en vraagt hij het gewaande spook naar zijn bedoelingen. Angelica 
antwoordt dat ze haar identiteit nog niet bekend kan maken en vraagt hem om 
geduld. Ze geeft hem wederom een brief. Florestijn blijft op een verklaring 
aandringen, nu hij weet dat ze geen spook is. Zij beweert nu wel een spook te zijn en 
zegt hem voor zijn opdringerigheid te zullen straffen. Carille gelooft dat 
onmiddellijk. Florestijn trekt zich niets aan van haar woorden. Florestijn brengt 
haar zo in het nauw dat ze uiteindelijk moet bekennen dat ze geen geest is en hem 
te beminnen. Op de vraag naar haar naam, vraagt ze hem de deur te sluiten. Terwijl 
hij dat doet, vlucht ze via de geheime ingang.1342 Carille en Florestijn begrijpen niets 
van haar verdwijning. Ze zoeken een tweede deur in de kamer, maar kunnen niets 
vinden. Florestijn prijst haar schoonheid, maar Carille houdt voet bij stuk dat dit de 
duivel was. Ze lezen de brief, waarin staat dat ze hem na het feest bij het kerkhof wil 
opwachten. Florestijn wil daarheen gaan om te weten te komen, wie zij is en wat dit 
allemaal heeft te betekenen. Carille is bang.1343 

[III.4] Luidewijk en Flip zijn verbaasd over haar verdwijning. Flip begint direct 
weer over het bovennatuurlijke, maar Luidewijk gelooft nog steeds niet in 

Ø 

                                                             
1341 In de brontekst begint hier scène III.3. Peys heeft die scène samengevoegd met de vorige. 
1342 In de brontekst begint nu scène III.4. Peys heeft die scène ingekort en eveneens samengevoegd met de vorige. 
1343 De volgende scène heeft Peys weggelaten. Daarin reflecteren de drie jonge vrouwen, Angelique, Isabelle en Lucinde, opnieuw de gebeurtenissen. Ze vinden dit alles 
erg vermakelijk. 
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toverij en andere bovennatuurlijkheden, ook al kan hij niet logisch verklaren 
wat er aan de hand is. Luidewijk let niet meer op het geklets van Flip en leest de 
brief. Luidewijk moet om middernacht naar de Gevangenpoort aan het Groene 
Zootje komen. Daar zal een koets met allerlei begeleiders voor hem gereed 
staan. Ook zal hij worden geblinddoekt en meegenomen. Op die manier wil de 
briefschrijfster te weten komen of hij daadwerkelijk van haar houdt. Flip vindt 
het een vreselijk voorstel. Luidewijk is niet bang en ziet dit als enige kans om 
de jonge vrouw in kwestie weer te zien. Om hem van zijn plan af te houden, 
vertelt Flip een lang verhaal over een familielid dat een ontmoeting met de 
duivel zou hebben gehad. Luidewijk is klaar met zijn brief. Ze vertrekken. 
[III.5] Katrijn, Sofia en Jakoba verschijnen weer in de kamer. Jakoba leest de 
brief van Luidewijk voor. Daarin biedt hij zijn excuses aan voor zijn vrijpostig 
gedrag. Hij belooft naar de afgesproken plaats te komen. Sofia is onder de 
indruk van de beleefdheid van Luidewijk. Katrijn wordt gemaskerd naar de 
koets gestuurd om mee te rijden naar de plaats van de afspraak. 

Ø 

[IV.1] Jakoba, Sofia en haar keukenmeid maken de kamer van Jakoba gereed 
voor de gast. De drie dames zijn prachtig uitgedost. 

Ø 

[IV.2] Katrijn komt en vertelt dat alles goed is verlopen, alleen Flip maakte 
zoveel lawaai dat het slecht had kunnen aflopen, daarom heeft ze hem in de 
kast opgesloten. Luidewijk zit in de blauwe kamer te wachten. Katrijn gaat 
Luidewijk halen. De dienstbodes van Jakoba en Sofia komen prachtig gekleed 
binnen. 

[V.1] Het feest is voorbij. Isabella laat Florestijn en Carille even wachten en haalt 
haar bazin. Ondertussen vertelt Carille wat hun is overkomen: ze zijn door twee 
heren in het zwart door de stad hierheen geleid en weten niet waar ze zich nu 
bevinden. Florestijn wil heel graag weten, wat hier aan de hand is. 

[IV.3] Ze nemen allen de juiste positie in. Ø 
[IV.4] Jakoba zit op een verheven stoel, daaromheen staan de anderen. 
Luidewijk is onder de indruk van de vertoning. Jakoba vraagt hem of hij de 
vrijheid die ze neemt door hem te onthalen goedkeurt. Luidewijk uit zijn liefde 
voor haar. Hij beseft echter dat zijn hoop ijdel is, aangezien hij slechts een 
edelman is en zij een prinses of gravin moet zijn. Jakoba zegt uit betrouwbare 
bron te hebben vernomen dat zijn vader hem met een Haagse dame wil laten 
trouwen. Luidewijk bekent dit en zegt niet te weten wie die Haagse dame is. 
Jakoba vraagt door en hij vertelt dat de brief waarin de vader de naam van de 
verloofde bekendmaakte door allerlei omstandigheden nooit bij hem is 
aangekomen. Later hoorde hij van zijn vader dat deze dame intussen met 
iemand anders getrouwd was. De vader wacht op de terugkomst van zijn zoon 
alvorens er een nieuwe bruid voor hem gezocht zal worden. Jakoba laat hem 
weten pas over een jaar met hem te kunnen trouwen. Luidewijk is zeer 
gelukkig over die mogelijkheid. Alleen het feit dat ze haar naam niet wil 
noemen, laat hem twijfelen. Jakoba belooft hem later alles te vertellen. Opeens 

[V.2] Angelica verschijnt samen met Lucinde en Isabella. Florestijn wordt weer door 
zijn liefde overmand. Carille is heel bang. Angelica is van plan hem over een uur de 
waarheid te vertellen, en laat hem weten dat ze van hem houdt. Ze ontkent dat ze de 
geliefde van Lycidas is. Plotseling staat Lycidas voor de deur. Door de geheime gang 
worden Carille en Florestijn door Isabella naar buiten gebracht. 
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horen ze Flip voor de deur roepen. 
[IV.5] Flip komt binnen geblinddoekt en met geboeide handen. Hij heeft zich uit 
de kast weten te bevrijden. Jakoba zegt dat Katrijn hem moet losmaken, maar 
die wil hem eerst een beetje plagen. Katrijn probeert hem wijs te maken dat hij 
slaapt, en steekt samen met Antonette, de keukenmeid, op allerlei manieren de 
draak met hem. Uiteindelijk maken ze zijn handboeien los en halen ze de 
blinddoek weg. Flip, die dacht in de hel te zijn beland, verbaast zich over de 
prachtige kamer en meent bij de goden in de hemel te zijn aangekomen. Opeens 
hoort Sofia geluiden. Jakoba geeft Katrijn de opdracht Luidewijk en Flip te 
verbergen. Ze biedt nog snel haar excuses aan voor deze abrupte onderbreking. 

Ø 

[IV.6] Ferdinand vraagt aan zijn zus wat deze opgesmukte kamer midden in de 
nacht te betekenen heeft. Jakoba antwoordt dat ze zich wilde vermaken, omdat 
ze niet meer wil rouwen. Ze wijst hem nog eens op de omstandigheden van 
haar vorige huwelijk en verwijt Ferdinand dat hij haar controleert. Hij zegt dat 
dit niet het geval is. Ferdinand vindt het gedrag van Jakoba ongepast, maar zegt 
dat hij zich daar niet mee zal bemoeien en gaat naar bed. 

[V.3] Lycidas heeft stemmen gehoord en wil weten wat er aan de hand is. Nu hij 
haar aangekleed in haar kamer vol eten en drank vindt, wordt hij nog 
wantrouwiger. Angelica verwijt hem huilend zijn achterdocht en zegt dat ze alleen 
Lucinde heeft ontvangen. Angelica uit haar ongenoegen over haar gevangenschap 
hier in huis. Lycidas verdedigt zich en zegt stemmen te hebben gehoord. Angelica 
zegt dat dit Lucindes stem moet zijn geweest. In een terzijde zegt ze haar broer het 
liefst te willen vervloeken. 

[IV.7] Jakoba vreest dat haar broer nog eens komt kijken en wil daarom 
Luidewijk en Flip niet terug laten halen. Terwijl Jakoba en Sofia nadenken wat 
ze nu het beste kunnen doen, moet Katrijn naar de twee heren gaan, die ze geen 
nadere informatie mag geven. Aangezien Flip zo tegenstribbelt en veel lawaai 
maakt, moet Katrijn hem doen geloven dat hij nog steeds slaapt. Mocht hij zich 
niet laten kalmeren, dan moet Katrijn Luidewijk om hulp vragen. 

Ø 

[V.1] Katrijn leidt Luidewijk en Flip door de geheime deur de logeerkamer 
binnen. Flip schreeuwt het uit van de angst. Luidewijk en Katrijn proberen hem 
rustig te krijgen door dreigementen en door te beweren dat hij droomt. 
Luidewijk wil weten waar ze nu zijn, maar Katrijn antwoordt dat hij de 
volgende ochtend alles te weten zal komen en vertrekt. 

Ø 

[V.2] Luidewijk wil gaan slapen, maar Flip ziet dat niet zitten vanwege zijn 
angst. Luidewijk antwoordt dat het allemaal een slechte droom is. Flip blijft 
maar doorpraten en Luidewijk die er genoeg van krijgt, dreigt hem met een pak 
slaag. Flip trekt zich daar niets van aan, aangezien het toch allemaal een droom 
is. Hij vindt dat Luidewijk onder het slapen geen meester over hem is en dat hij 
zodoende niet naar hem hoeft te luisteren. Hij bespot Luidewijk en begint 
moord en brand te schreeuwen. 

Ø 

[V.3] Ferdinand die wakker is geworden door het lawaai komt kijken wat er aan 
de hand is. Hij is verbaasd Luidewijk en Flip hier aangekleed te vinden, 
aangezien Luidewijk eerder zei dat hij zich niet goed voelde. Luidewijk geeft de 

Vervolg [V.3] Carille vindt het nu wel mooi geweest in die gang en begint te hardop 
te zeuren. Lycidas hoort die stem en wordt heel boos. Hij wil weten wie dat is, trekt 
zijn degen en wil de eer van zijn zus herstellen. Hij stormt de gang binnen. Angelica 
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schuld aan Flip die hem in zijn buitenzinnige angst voor geesten en spoken niet 
tot rust liet komen. Flip onderbreekt de twee heren en heeft het alsmaar over 
duivels. Ferdinand wordt nieuwsgierig naar Flips verhalen en vraagt door over 
diens ontmoeting met de duivel. Luidewijk probeert het gesprek te 
onderbreken en zegt dat zijn knecht gek is, maar dat lukt hem niet. Flip vertelt 
uiteindelijk dat de duivel hun in een kostbare zaal met allerlei dure 
versnaperingen heeft gebracht en zichzelf voordeed als een jonge dame. Nu 
wordt Ferdinand achterdochtig en begrijpt dat Luidewijk bij zijn zus op visite is 
geweest, midden in de nacht! Hij vindt dat Luidewijk zijn gastvrijheid heeft 
misbruikt en is daar erg ontsteld over. Luidewijk begrijpt niet wat er aan de 
hand is met Ferdinand en waarmee hij zijn vriend zo heeft gekwetst. Ferdinand 
gelooft niet dat Luidewijk niet weet wie die dame was die hem heeft onthaald. 
Ferdinand zegt zijn vriendschap op, omdat hij meet dat Luidewijk hem beledigd 
heeft. Ferdinand eist een tweegevecht. 

schrikt enorm. Lucinde kalmeert haar stiekem door te zeggen dat Carille en 
Florestijn een voorsprong hebben en vast al in hun kamer zitten. Angelica vraagt 
zich echter af wat Lycidas van de opzij geschoven planken zal denken, wanneer hij 
die ontdekt.  
[V.4] Florestijn en Carille zijn in de gang. Carille is zoals altijd bang en pessimistisch, 
Florestijn daarentegen beklemtoont nog eens zijn liefde voor de onbekende mooie 
vrouw waardoor hij bereid is een gevecht aan te gaan. Ze horen Lycidas met 
Isabella praten, zij ontkent de beschuldigingen, maar Lycidas ontdekt ten slotte de 
losse planken. 
[V.5] Via de gang is Lycidas in de kamer van Florestijn beland. Florestijn weet niet 
hoe hij plotseling in zijn logeerkamer terecht is gekomen. Lycidas is woest en 
scheldt Florestijn uit voor verrader en ondankbare en eerloze gast. Florestijn 
begrijpt daar niets van en zegt niet te weten hoe hij in de kamer van die jonge 
vrouw is gekomen. Florestijn ontkent de planken los te hebben gehaald, om bij 
Isabella te komen. Lycidas ziet ten slotte in dat hij van Florestijn niet wijzer wordt 
en wil terug gaan naar Angelica om van haar een verklaring te krijgen. Florestijn is 
vertwijfeld, en hoopt dat hij snel zal begrijpen wat er allemaal gebeurt. 

[V.4] Jakoba heeft het allemaal afgeluisterd en verklaart dat Luidewijk geheel 
onschuldig is en dat zij alleen het plan heeft beraamd. Ze vertelt wat ze heeft 
gedaan. Ferdinand schrikt van het onbetamelijke gedrag van zijn zus die 
volgens hem geen rekening heeft gehouden met haar reputatie. De enige 
manier om de verloren eer te herstellen is haar dood, daarom wil hij haar 
doden. Luidewijk probeert zijn vriend te kalmeren en zweert dat Jakoba haar 
eer niet is kwijt geraakt. 

[V.6] Isabella vertelt over de woede-uitbarsting van Lycidas. Angelica vreest voor 
haar leven en voor dat van Florestijn. Volgens Lucinde kan Angelica het beste naar 
Lucindes huis vluchten. Angelica wil Florestijn liever niet achterlaten, maar Lucinde 
weet haar te overtuigen. 

[V.5] Sofia verschijnt en zij bevestigt dat Jakoba’s éér niét géschondén is én 
vérklaart dat zé als tanté dé hélé tijd op Jakoba’s éér hééft gélét. Férdinand blijft 
het een onbeschaamdheid vinden. Jakoba legt nog eens de omstandigheden van 
haar eerste huwelijk uit en herinnert haar broer aan haar gehoorzaamheid. 
Jakoba vindt dat Ferdinand mede verantwoordelijk is voor haar verliefdheid. 
Hij heeft Luidewijk immers altijd als perfecte man aangeprezen. Nu begrijpt 
Luidewijk dat Jakoba de vrouw is die haar vader voor hem had uitgekozen. Hij 
is zeer gelukkig met die uitkomst en wil graag dat het huwelijk doorgaat. Pas op 
dit moment is Ferdinand enigszins gerustgesteld. Luidewijk en Jakoba willen 
nog steeds met elkaar trouwen, ook al is dat pas over een jaar. Nu komt Flip 
ertussen omdat hij wil weten wanneer die droom eindelijk voorbij is. Wanneer 
Jakoba zegt dat hij niet slaapt, raakt Flip even helemaal in de war. Maar al snel 
heeft hij door dat hier alles op natuurlijke wijze is gebeurd en dat 
bovennatuurlijke dingen niet bestaan. Jakoba biedt hem tot slot Katrijn aan als 

[V.7] Plotseling staan Lycidas en Florestijn in haar kamer. Angelica is blij dat 
Florestijn nog leeft. Ze neemt alle schuld op zich en zegt te dood te aanvaarden, als 
ze die verdient. Ze vertelt dat ze de zus van Lisander en Lycidas is en bekent dat ze 
Florestijn graag persoonlijk wilde ontmoeten nadat hij haar had geholpen. Ze 
recapituleert alle gebeurtenissen en zegt als straf voor haar gedrag de dood te 
verdienen. Angelica bekent dat ze jaloers was op de vrouw op het portretje en 
vertelt over haar pogingen Florestijn voor zich te winnen. Lycidas verwijt Angelica 
vrijpostigheid, omdat ze Florestijn wilde verleiden, die kennelijk aan een andere 
jonge vrouw gebonden is. Florestijn neemt het voor haar op en verklaart dat de 
geportretteerde vrouw zijn zus is. Hij stelt Lycidas in het vooruitzicht met zijn 
mooie zus te trouwen en vraagt tegelijk om de hand van Angelica. Lycidas is zeer 
tevreden met dat voorstel. Florestijn vraagt Angelica nog om haar toestemming en 
ook zij is er tevreden mee. Carille is daarentegen misnoegd omdat hij zijn geld kwijt 
is. Isabella belooft het aan hem terug te geven. Zijn angsten krijgt hij vergoed, door 
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vrouw. Flip vindt dat één ‘koméédiéachtig’ éindé. Zé gaan allémaal slapén. de belofte de wijntapper tijdens de bruiloft te zijn. Carille concludeert uit de 
gebeurtenissen dat alleenstaande vrouwen, zoals Angelica, door onconventionele 
middelen aan een man moeten zien te komen. 

Orondates en Statira (tragedie)1344 

TEGENVERTALING 
Nil, Het huwelyk van Orondates en Statira, 1670. 

INITIAALVERTALING 
Blasius, Het huwlyk van Oroondate en Statira, 1670. 

Personages1345 

Blasius heeft drie sprekende personages toegevoegd, namelijk Artaxerxes, Araxes en Mandane en talrijke stomme personages. Vergelijkt men de regieaanwijzingen 
aan het begin van elke scène, dan blijkt dat Blasius in dit stuk een voorkeur had voor een vol toneel. Nil heeft voor een beter begrip van de ingewikkelde plot juist een 
hoofdpersonage geschrapt, te weten Kassander (Cassandre). De voor de plot relevante handelingen van Kassander worden door andere personages uitgevoerd. 
 
ROXANE, Dochter van Kohortan, weduwe van Alexander de Groote ROXANE, swangre Wedue van Alexander, Koning van Macedonië  
STATIRA, Dochter van Darius, weduwe van Alexander de Groote STATIRA, Wedue van Alexander, Koning van Macedonië  
ORONDATES, Prins van Schytien OROONDATE, Prins van Scythië  
PERDIKKAS, Nazaat van Alexander de Groote PERDIKKAS, Na-volger van Alexander in Babylon 
SELEUKUS, Nazaat van Alexander de Groote SELEUKUS, Na-volger van Alexander in Syrië 
HEZIONE, Vertroude van Roxane HESIONNE, vertrowde van Roxane 
ARBATES, Vertrouweling van Roxane ARBATE, vertowling van Roxane 
SOLDAAT LIJFWACHT van Roxane 
Ø KASSANDER, Na-volger van Alexander in Asië 
Ø ARTAXERXES, Prins van Persië 
Ø ARAXES, Kamerling van Artaxerxes 
Ø MANDANE, Staat-Juffer van Statira 
Ø STOMME: Edel-luîden van Macedonië, Persië en Scythië. Lijfwacht en Gevolg van 

Roxane, Perdikkas, Kassander, Seleukus, Oroondate en Artaxerxes. 

                                                             
1344 Franse brontekst: Quinault, Le mariage, 1648. 
1345 Brontekst: ROXANE, véfué d’Aléxandré / STATIRA, véfué d’Aléxandré / OROONDATE, Princé dé Scitié / PERDICAS, succésséur d’Aléxandré / SELEVCVS, succésséur 
d’Aléxandré / HEZIONNE, confidénté dé Roxané / ARBATE, confidént dé Roxané / GARDES / CASSANDER, succésséur d’Aléxandré.  
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Plaats van handeling en gespeelde tijd1346 

Het Toonéél is binnén Babilonién, in één zaal van ’t Paléis van Roxané. Hét Toonéél is om én in dé Stad én ’t Hof van Babylon. 

Inhoud 

Blasius heeft een kleine nevenhandeling toegevoegd rond het toegevoegde personage Artaxerxes, waardoor hij twee extra vechtscènes creëert en het stuk visueel 
aantrekkelijker maakt. Ook heeft hij een scène rond de arrestatie van Kassander toegevoegd. Verder volgt hij de brontekst tamelijk getrouw, al heeft hij op sommige 
plaatsen lange monologen enigszins ingekort en een scène in het laatste bedrijf in meerdere scènes verdeeld. Het taalgebruik is zeer verheven, maar tegelijk ook heel 
duister. Blasius gebruikt veel beeldspraak, onduidelijke allusies en hij licht de ingewikkelde voorgeschiedenis nauwelijks toe. Daardoor blijven talrijke namen en de 
onderlinge relaties onduidelijk. Het Franse toneelstuk gaat terug op een meerdelige roman met veel handeling. Nil beklaagde in zijn kritiék op Blasius’ vértaling dat dié 
alleen te begrijpen zou zijn als men onlangs de roman had gelezen. Daarom laat het genootschap alle namen achterwege die niet van belang zijn voor het 
handelingsverloop. De complexe voorgeschiedenis wordt door Nil ingekort. Voor een betere begrijpelijkheid heeft Nil o.a. de nevenhandeling rond Kassander en zijn 
liefde voor Roxane weggelaten. Door het heldere taalgebruik is Nils stuk makkelijker te volgen dan de versie van Blasius. Verder heeft Nil ook in de structuur van de 
plot ingegrepen door bijvoorbeeld scène I.5 uit de brontekst en de initiaalvertaling naar het tweede bedrijf te verschuiven. In Nils vertaling reflecteren de personages 
meer over hun eigen emoties en de emoties van anderen. Ook benoemen ze herhaaldelijk expliciet het bestuursdileamma van eigenbelang versus staatsbelang. 
 
[I.1] Roxane verkeert in een zeer geëmotioneerde toestand. Zij weet dat ze zich 
door haar hartstochtén hééft latén ovérmannén én dat Oroondatés’ béstorming 
van Babylon daar de straf voor is. Hezione, haar vertrouwde, spreekt haar 
moed in en Roxane besluit zich definitief niet meer door eergevoel en 
dergelijke te laten leiden, maar door haar persoonlijk belang. 

[I.1]1347 Roxane, één van de twee weduwes van Alexander, is wanhopig. Haar 
machtspositie wordt bedreigd door drie verschillende partijen met als aanvoerders 
Lysimachus, Artaxerxes en Oroondate. Haar vertrouwde Hesionne probeert haar 
gerust te stellen. Roxane vertelt kort en tamelijk duister wat er in het verleden is 
gebeurd of wat ze vreest dat er zal gaan gebeuren. Roxane heeft of had Statira laten 
opsluiten. Oroondate eist/eiste haar vrijlating en als tegenprestatie wil/wilde hij 
Roxane vergeven. Roxane wil geen genade van Oroondate, ze wil Oroondate. 

[I.2] Statira, die ergens in het paleis gevangen wordt gehouden, wordt 
binnengeleid. Roxane beweert haar uit goede bedoelingen bij zich te hebben 
géroépén. Statira wéét échtér dat dit véinzérijén zijn én vérwijt Roxané ‘dollé 
liéfdé’, ‘zucht tot hoogér staat’, haat én jaloézié. Zé voorspélt dat dé hémél 
Roxane zal straffen.  

Ø 

[I.3] Roxane vreest voor de slechte afloop en wil zelfmoord plegen, maar 
Arbates, haar vertrouwde, vertelt dat de moedige en sterke Orondates tegen 
alle verwachtingen in door de troepen van Roxane is overwonnen. De 
overwinning is echter alleen door toeval tot stand gekomen: zijn zwaard is 

[I.2] Roxanes vertrouweling Arbate komt op met het bericht dat Oroondate is 
gearresteerd na zijn heldhaftige en bovenmenselijke strijd tegen de Babylonse 
troepen. Doordat zijn zwaard tijdens het gevecht brak, kon hij overmeesterd 
worden. Oroondate werd na Perdikkas, de opvolger van Alexander in Babylonië 

                                                             
1346 Brontékst: ‘La Scéné ést dans Babyloné, dans lé Palais dé Roxané.’ 
1347 Blasius heeft hier de passages van Roxane ingekort, waardoor de complexe voorgeschiedenis tamelijk onbegrijpelijk is. 
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gebroken tijdens de zware gevechten. Roxane wil Orondates graag zien, maar 
besluit eerst tot bedaren te komen, omdat ze hevige emoties ondergaat. Ze 
geeft Arbates de opdracht Orondates goed te onthalen en geen contact met 
derden toe te staan – ook niet met Perdikkas. 

gebracht. Roxane wil Oroondate graag zien. Arbate heeft er al opdracht voor 
gegeven. Roxane raakt weer geëmotioneerd: haar hartstochten vechten tegen haar 
verstand. Ze geeft de opdracht dat niemand Oroondate mag zien behalve zijzelf. 
Arbate gaat Oroondate halen. 

[I.4] Roxane vernedert Statira door aan te kondigen dat ze met Orondates wil 
trouwen nu ze koningin zal blijven. Statira is ervan overtuigd dat Orondates dit 
zal weigeren en dat hij Roxane altijd zal verachten. 

Ø 

Ø [I.3] Roxane zegt tegen Hesionne dat haar emoties haar verstand hebben 
uitgeschakeld. Hesionne ziet Perdikkas naderen. 

[I.5] Perdikkas komt op. Hij vertelt over de overwinning, maar wordt pas door 
Roxané op dé hoogté géstéld van Orondatés’ gévangénnéming. Roxane belooft 
Statira aan Perdikkas die – nota bene – naast hen staat. Want Roxane wil zelf 
met Orondates trouwen. Ze verbiedt Perdikkas met Orondates in contact te 
treden en ze geeft Hezione de opdracht Statira weg te brengen, omdat 
Perdikkas een vertrouwelijk gesprek wenst. 

[I.4] Perdikkas vertelt aan Roxane dat Oroondate is overmeesterd. Roxane maakt 
duidelijk dat Oroondate haar gevangene is en dat Perdikkas niet bij hem mag. Ze wil 
Oroondate voor Perdikkas in bescherming nemen. Perdikkas legt zich daarbij neer 
en vertelt dat Oroondate Roxanes bondgenoot Seleukus aan hem heeft uitgeleverd. 
(Seleukus is blijkens de lijst van personages Alexanders opvolger in Syrië). 
Pérdikkas adviséért Roxané om Séléukus’ raadgévingén op té volgén. Hij ziét 
Kassander en Seleukus naderen. 

[I.6] Perdikkas vertelt over Seleukus, een van de opvolgers van Alexander, die 
zéér populair is én dié dé vrijlating van één hogé gévangéné zal éisén ‘tot zijn 
rantsoén’. Pérdikkas stélt voor dat dit Orondatés zal zijn. Roxané is hiér echter 
tegen en doet alsof dit vanwege de veiligheid geen optie is. Zij wil Statira 
uitleveren, maar nu protesteert Perdikkas. Ten slotte blijkt dat het Perdikkas 
en Roxane alleen om hun persoonlijk voordeel gaat. Beiden kiezen voor hun 
onredelijke verliefdheid en offeren daar de staatsbelangen aan op. Geen van 
beide gevangenen zal vrij worden gelaten. 

Ø 

≈ [II.7] [I.5] Seleukus is opgelucht vanwege zijn vrijlating. Hij zegt dat hij dit aan zijn vijand 
Oroondate te danken heeft. Tegelijk wijst hij Roxane terecht, omdat ze zich niet voor 
hem had ingezet, ondanks het feit dat Seleukus zijn leven dagelijks op het spel had 
gézét voor Roxané. Roxané wil hét wéér goédmakén én staat hém toé één ‘éisch’ té 
doen. Seleukus eist de vrijlating van Oroondate. Hij hoopt dat Kassander en 
Perdikkas zijn wens zullen steunen. Nadat hij van zijn schrik is bijgekomen, zegt 
Perdikkas dat men aan de wens van Seleukus moet voldoen. Roxane wil er echter 
niets van weten, liever wil ze Statira doden. Dat wil Perdikkas niet, liever wil hij zelf 
dood. Roxane antwoordt iets soortgelijks: voordat ze Oroondate vrijlaat, sterft ze 
liever zelf. Seleukus beschuldigt Roxane van ondankbaarheid, Kassander van zwakte 
én Pérdikkas van onbétrouwbaarhéid. Géén van dé drié wil nog aan Séléukus’ wéns 
tegemoetkomen. Seleukus is verontwaardigd en laat dat blijken. Hij wil wraak 
nemen en zegt dat ze spijt zullen krijgen van hun besluit. 

Ø [I.6] Kassander vraagt aan Roxane of ze wel beseft wat hij en Perdikkas voor haar 
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hebben gedaan. Perdikkas zweert trouw aan Roxane. 
Ø [I.7] Roxane en Kassander zijn alleen achtergebleven. Hij wijst haar erop dat ze hun 

eigen belang voor haar belang opzij hebben gezet. Kassander is verliefd op Roxane 
en lijdt onder Roxanes liefde voor Oroondate. Kassander verzoekt haar Oroondate, 
die toch niet om haar geeft, met rust te laten en in plaats van met Oroondate, met 
hem te trouwen. Kassander vindt dat hij dit heeft verdiend, omdat hij veel voor 
Roxane heeft gedaan. Roxane wil hier niets van weten en wijst hem af. Kassander 
blijft volhouden en smeekt om haar liefde. Uiteindelijk antwoordt ze hem op 
krenkende en hoogmoedige toon dat ze hem afgrijselijk vindt, o.a. omdat Kassander 
haar echtgenoot Alexander heeft vermoord. Roxane vertrekt. 

Ø [I.8] Kassander is diep gekwetst door haar woorden. Hij besluit zijn concurrent 
Oroondate te doden. 

[II.1] Arbates vertelt aan Orondates dat Roxane hem wil spreken en troosten. 
Orondates spreekt zijn afschuw uit over Roxane. 

[II.1]1348 Oroondate wordt naar een zaal gebracht waar hij Roxane zal zien. Hij blijft 
alleen achter. 

[II.2] Perdikkas komt bij Orondates en stuurt Arbates naar Roxane om de 
aankomst van Seleukus aan te kondigen. 

Ø 

Ø [II.2] Oroondate klaagt over zijn tegenspoed, maar zegt dat de gedachten aan Statira 
en hun liefde hem helpen. 

[II.3] Perdikkas vertelt Orondates dat Seleukus waarschijnlijk de vrijlating van 
Orondates zal vragen en vermeldt erbij dat hem dit niet zal worden gegund. 
Orondates beticht Perdikkas van ondankbaarheid en verzoekt hem de troon 
aan Statira te geven, omdat die haar toekomt. Hun persoonlijk geschil over hun 
relatie met haar stelt hij voor in een duel uit te vechten. Perdikkas echter wil 
Statira het koningschap door een huwelijk met hem laten toekomen. Om haar 
hand wil hij niet vechten, omdat zij reeds aan hem toebehoort, aldus Perdikkas. 
Orondates verwijt Perdikkas eigenbelang ten koste van het staatsbelang, 
verraderij en lafheid. Perdikkas wordt woedend, trekt zijn zwaard en wil de 
ongewapende Orondates dooden. 

[II.3] Kassander stormt met getrokken zwaard binnen en zegt dat hij door haat 
gedwongen wordt om Oroondate te doden. Oroondate stelt vast dat Kassander zich 
door zijn hartstochten laat leiden. Kassander zegt dat zijn geweten hem plotseling 
tegenhoudt. Oroondate gelooft dit niet en zegt dat hij zich nu door zijn angst laat 
leiden. Die opmerking verandert Kassanders medelijden en terughouding opnieuw 
in woede en hij wil Oroondate doden. 

[II.4] Roxane weerhoudt Perdikkas van de moord, probeert hem te kalmeren en 
herinnert hem aan hun overeenkomst. Ze stuurt Perdikkas naar Seleukus. 
Perdikkas doet alsof hij de geboden van Roxane wil gehoorzamen en vertrekt. 

[II.4] Roxane komt tussenbeide en verwijt Kassander zijn plan. Hij vlucht en ze laat 
hem achtervolgen. 

[II.5] Roxane verwacht dankbaarheid van Orondates, omdat ze zijn leven heeft 
gered. Maar Orondates laat zijn verachting voor haar en haar egoïsme blijken. 

[II.5] Roxane wil dat Oroondate zijn dankbaarheid toont, omdat ze zijn leven heeft 
gered. Hij zegt liever dood te willen zijn. Hij is namelijk niet gediend van haar 

                                                             
1348 Blasius heeft die scène in vergelijking met de brontekst drastisch ingekort. In de brontekst veroordeelt Oroondate Hezionne en vertelt een deel van de 
voorgeschiedenis. 
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Dit egoïsme uit zich in haar dolle liefde en haar zucht naar macht. Hij 
bekrachtigt telkens zijn liefde voor Statira en wenst geen gunsten van Roxane 
te ontvangen. Het enige wat hij vraagt, is Statira te mogen zien. Dit laat Roxane 
uiteraard niet toe en ze waarschuwt hem dat haar liefde in haat zou kunnen 
veranderen. Orondates laat zich door dit dreigement niet bang maken. 

genegenheid gezien de voorgeschiedenis en haar trouweloze karakter: Roxane heeft 
immers geprobeerd Oroondates liefde te dwarsbomen. Ook heeft ze direct na de 
dood van Alexander met haar minnaar Kassander afgesproken. Roxane heeft 
nergens spijt van, omdat ze door alle omstandigheden Oroondate heeft ontmoet, die 
ze nu zo bemint. Terwijl Roxane steeds weer haar liefde voor Oroondate 
bekrachtigt, wijst hij haar telkens af. Roxane raakt ontsteld. Ze wil Statira doden als 
die niet bekent dat ze niet meer van Oroondate houdt. Oroondates vindt die eis wel 
bij Roxane passen, zij die geheel onterecht koningin is geworden. Alleen omdat ze 
van Alexander zwanger is, heeft ze het volk achter zich weten te scharen. In feite had 
het koningschap Statira, de andere vrouw van Alexander, moeten toegekomen, 
omdat die van koninklijke afkomst is. Ook Oroondate roept haar op haar liefde op 
Kassander te richten. Roxane is razend. Oroondate wordt weggeleid. 

Ø [II.6] Roxane is helemaal in de ban van haar hartstochten en zint op wraak. Ze zegt 
dat ze haar verstand niet kan gebruiken. Perdikkas nadert. 

[II.6] Arbates kondigt de komst van Seleukus en Perdikkas aan. Roxane geeft 
Arbates de opdracht Orondates weg te brengen. 

Ø 

[II.7] Seleukus beklemtoont zijn trouw tijdens hun verbond en vraagt Roxane 
om Orondates vrij te laten. Perdikkas stemt in met dit verzoek, maar Roxane 
beticht hem van veinzerij en biedt aan Statira vrij te laten. Perdikkas gaat hier 
tegen in. Hij en Roxane zeggen noch Orondates noch Statira vrij te zullen laten. 
Seleukus erkent dat beiden hun eigenbelang vooropstellen en zegt zijn 
verbond/vriendschap met Perdikkas op. Perdikkas zit hier niet mee en beledigt 
Seleukus zelfs. Seleukus heeft spijt van zijn steun aan Perdikkas en Roxane en 
zegt Orondates te zullen bevrijden, zoals hij dit had beloofd. Hij vertrekt. 

≈ [I.5] 

[II.8] Roxane en Perdikkas reflecteren over hun gemoedstoestand. Ze weten 
beiden dat ze het staatsbelang zouden moeten laten prevaleren boven hun 
persoonlijk belang, maar ze zijn geen meester meer over hun emoties. 
Perdikkas vertelt dat hij Statira heeft toegestaan Orondates kort te ontmoeten. 
Roxane is hier fel op tegen, maar Perdikkas zegt dat hij en Roxane daar 
voordeel uit kunnen trekken. 

[II.7] Roxane is nog steeds zeer emotioneel. Ze vertelt Perdikkas dat Kassander 
Oroondate wilde doden. Perdikkas zegt dat hij al met hem heeft gesproken en dat 
Kassander Oroondate wil doden, omdat hij zich door Roxane verongelijkt voelt. 
Perdikkas adviseert Roxane Kassander te vriend te houden, omdat hij anders een 
ernstig gevaar kan worden. Perdikkas vertelt dat Statira hem heeft gevraagd 
Oroondates te mogen zien. Terwijl Roxane dit eerst absoluut niet wil, is Perdikkas 
van plan de twee geliefden tijdens hun ontmoeting af te luisteren. Roxane ziet daar 
niets in, maar legt zich er toch vrij snel bij neer. Perdikkas kondigt de komst van 
beiden aan. Roxane wil het niet zien of horen en vertrekt. 

Ø [II.8] Perdikkas hoopt dat Statira dankbaar is en hem genegenheid toont, omdat hij 
ervoor gezorgd heeft dat haar wens in vervulling gaat. Hij smeekt haar om haar 
liefde en dreigt met de dood van Oroondate als ze hem afwijst. Statira wil liever zelf 
dood dan dat Oroondate iets wordt aangedaan. Ze stelt voor dat Perdikkas en 
Oroondate in een tweegevecht om haar zullen vechten. Perdikkas wil dat niet en 
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Statira zegt dat hij terecht vreest dat Oroondate hem zal overmeesteren. Perdikkas 
gaat er echter van uit dat hij zou winnen en dat Statira dan door gramschap zou 
komen te overlijden, waardoor hij haar kwijt raakt. Hij gaat naar Roxane om haar 
van iets op de hoogte te stellen. 

[III.1] Orondates verheugt zich zeer op het weerzien met Statira. [III.1] Oroondates verkeert eveneens in een zeer emotionele staat. De reden 
daarvoor is dat hij binnenkort Statria ziet. Hij is overmand door liefde en 
tegelijkertijd vreest hij dat ze hem af zal wijzen. Statira verschijnt en twijfelt 
eveneens of het wel de goede beslissing is om Oroondate te zien. 

[III.2] Statira komt én vértélt ovér Pérdikkas’ éis dat Orondates zijn gevoelens 
voor Statira moet verloochenen, omdat hij hem anders zal doden. Orondates 
vertelt dat Roxane hetzelfde van Statira eist, maar dan in betrekking tot 
Orondates. Orondates wil Statira in eerste instantie voor de dood bewaren en 
zegt zich zelf te willen offeren. Statira daarentegen wil dat Orondates alleen in 
leven blijft, wanneer zij samen een toekomst zullen hebben, omdat ze vreest 
dat hij anders misschien toch voor Roxanes charmes zal zwichten. Orondates 
belooft dit. 

[III.2] Statira en Oroondate zijn blij elkaar te zien en bekennen elkaar op verheven 
toon uitgebreid hun genegenheid. Ondanks hun gevangenschap prijzen ze het lot, 
omdat ze nu even bij elkaar kunnen zijn. Oroondate vreesde dat Statira hem zou 
afwijzen toen hij gevangen werd genomen. Statira vreesde dat Oroondate voor 
Roxanes liefde zou zwichten. Oroondate vertelt over Roxanes dwaze liefde en haar 
eis dat Statira hem moet haten, anders wordt ze gedood. Statira zegt dat Perdikkas 
eveneens eist dat Oroondate zijn liefde voor haar ontkent, als hij in leven wil blijven. 
Ze bevestigen elkaar te beminnen en willen liever sterven dan hun liefde 
verloochenen. 

[III.3] Roxane en Perdikkas verschijnen. Roxane spreekt Statira toe en beschrijft 
nog eens hoe ze door haar gevoelens overmand is en dat ze vanuit egoïstische 
motieven handelt. Ze wil dat Orondates haar smeekt om Statira niet te doden. 
Perdikkas uit zijn wraakgevoelens tegenover Orondates en eist dat Orondates 
zijn liefde verloochent. Statira veroordeelt Roxane om haar gruwelijke daden. 
Zo was ze betrokken bij de moord op Alexander en wilde ze Statira laten doden. 
Orondates verwijt Perdikkas dat hij laf is. Orondates vraagt Statira wat ze nu 
moeten doen. Statira biedt haar excuses aan voor haar jaloezie, ze wil nu dat 
Orondates in leven blijft en wil zich daarvoor laten doden. Orondates 
daarentegen wil zich voor zijn geliefde opofferen. Statira vraagt Perdikkas om 
haar te vermoorden in plaats van Orondates. Perdikkas zet echter de sabel op 
de borst van Orondates en Roxane laat Arabates hetzelfde bij Statira doen. 
Vervolgens ruziën Roxane en Perdikkas met elkaar en beschermen zij 
respectievelijk Orondates en Statira voor de dood. Arbates vermaant Roxane en 
Perdikkas om hun hartstochten te matigen, maar ze luisteren niet naar hem. 
Wanneer Roxane Orondates en Perdikkas Statira in veiligheid hebben weten te 

[III.3] Roxane komt op en maakt Statira verwijten omdat zij van Oroondate houdt. 
Roxane zegt dat Oroondate haar woede heeft gewekt waardoor ze nu wraak wil 
nemen op Statira. Statira mag alleen dan in leven blijven als ze Oroondate zo ver 
krijgt dat hij van Roxane houdt. Perdikkas eist iets vergelijkbaars van Oroondate. 
Evenals Roxane wil hij zijn driften niet langer in toom houden en Oroondate doden 
als hij Statira1349 niet zover krijgt dat ze van Perdikkas houdt. Statira noemt de 
misdaden van Roxane op: zij zat achter de moord op Alexander, daarvoor 
misbruikte ze de verliefde Kassander. Daardoor heeft ze Babylonië in een 
burgeroorlog gestort. Oroondate stelt een tweegevecht voor aan Perdikkas. De 
winnaar mag met Statira trouwen. Statira wil dat Oroondate in leven blijft en zij 
gedood wordt, maar Oroondate wil dat Statira gespaard blijft en hij zal sterven. 
Perdikkas zet een zwaard op Oroondates borst en Roxane bedreigt Statira met een 
‘wérp-pijl’. Oroondaté moédigt Pérdikkas aan hém té dodén, térwijl Roxané dat wil 
voorkomen. Ook Statira smeekt Roxane om haar te doden. Roxane beschermt nu 
Oroondate voor het wapen van Perdikkas en Perdikkas weerhoudt Roxane ervan 
Statira te doden. Roxane en Perdikkas zijn vanaf nu geen bondgenoten meer, maar 

                                                             
1349 I.p.v. Statira schrijft Blasius hiér ‘Kassandér’. Daarméé wordt échtér niét hét pérsonagé Kassandér bédoéld, maar Statira dié als bijnaam Kassandra heeft. Blasius, 
Oroondate en Statira, 1670, 32. 
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brengen, beschuldigen ze elkaar van trouwloosheid, dolle min, razernij etc. Ten 
slotte verbreken Perdikkas en Roxane hun vriendschapsband en 
bondgenootschap. 

vijanden. Oroondate en Statira zweren elkaar opnieuw hun trouw en zeggen liever 
te willen sterven dan een ander te beminnen. 

Ø [IV.1]1350 Araxes, de bediende van Artaxerxes, verwacht dat zijn heer Artaxerxes 
onthutst zal zijn als hij hoort dat Roxane Oroondate niet in vrijheid heeft gesteld en 
ze dus Seleukus’ wéns hééft afgéslagén. Séléukus zégt dat hij Oroondaté wil 
bevrijden, al kost het zijn eigen leven. Ze vertrekken. 

≈ [IV.2] [IV.2] Roxane beseft dat haar positie in het geding is nu ze zoveel vijanden heeft 
gemaakt. Ze hoopt dat ze door de bliksem wordt getroffen om maar niet door één 
van haar tegenstanders gedood te worden. Arbate zegt dat haar krijgsmacht 
verdubbeld is en gereed voor inzet. 

Ø [IV.3] Roxane zet haar plan uiteen: ze wil met haar troepen Statira en Perdikkas 
doden. Dat zal haar veel vermaak opleveren, zegt ze. Ze stuurt Hesionne naar 
Oroondate om een tweede bezoek aan te kondigen. Hesionne adviseert haar om 
haar ongelukkige liefde los te laten, maar Roxane wil daar niets van weten. Hesionne 
vertrekt. 

Ø [IV.4] Roxane bezingt haar emotionele toestand: ze lijdt onder haar liefde en onder 
haar slechte geweten over haar trouweloosheid aan Alexander. Die had ze alleen uit 
eerzucht gehuwd en zonder ooit van hem te houden. Oroondate heeft nu echter haar 
hart bedwongen. 

[IV.1] Arbate meldt dat hij de troepen met Grieken en Barbaren heeft laten 
versterken, omdat Perdikkas de volgende dag Roxane wil aanvallen. Maar hij 
vreest dat die overval al eerder plaatsvindt, aangezien zijn aanhang reeds 
gewapend is. Roxane geeft hem de opdracht Perdikkas te bespieden. Ook moet 
hij de lijfwacht het paleis en haar laten bewaken. 

[IV.5] Arbate komt terug en zegt dat hij Grieken en Barbaren bijeen heeft gebracht 
die Roxane zullen helpen. Arbate denkt dat Perdikkas een plan heeft bedacht, omdat 
die ook zijn troepen bijeen heeft gebracht. Roxane wil dat Arbate Perdikkas gaat 
bespieden om achter diens plan te komen. 

[IV.2] Roxane is vervuld met zelfmedelijden, omdat ze van alle kanten wordt 
aangevallen. Ze smeekt de goden haar vijanden af te slachten. Ook hoopt ze dat 
de aarde zich onder haar voeten open doet en haar verslindt, zodat ze niet door 
haar vijanden wordt gedood. Roxane geeft toe dat ze veel misdaden heeft 
begaan. Ondanks haar inzicht houdt ze vast aan haar emoties en wil ze 
Perdikkas overmeesteren om Statira en hem te doden. Die wraak zal haar grote 
haat verlichten. Ze stuurt Hezione naar Orondates omdat ze hem opnieuw wil 
spreken. Mocht hij dat niet willen, dan vreest ze dat haar hart zal breken. 

[IV.6] Roxane bezingt haar ongelukkige liefde, de afwijzing door Oroondate en haar 
voornémén om zijn hart (=liéfdé) uit Statira’s hart té rukkén, dat wil zéggén haar 
plan om Statira te vermoorden. 
≈ [IV.2] 

Ø [IV.7] Hesionne komt terug van Oroondate en beschrijft zijn standvastigheid 

                                                             
1350 Blasius heeft die scène toegevoegd. Het personage Artaxerxes komt niet voor in de brontekst. 
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ondanks alle tegenspoed. Toch kan zijn hart het verdriet nauwelijks meer aan en 
zucht hij veel. Hij wil Roxane niet zien. Roxane beschrijft de fysieke en psychische 
gevolgen van zijn afwijzing. Ze bezwijkt haast door haar emoties. 

[IV.3] Arbates vertelt dat Perdikkas oprukt. Hij en de zijnen hebben het paleis 
omsingeld en de soldaten van Roxane vechten niet op volle kracht, omdat 
Perdikkas tegen hen heeft gezegd dat hij het niet op Roxane maar op de vijand 
Orondates heeft gemunt. Roxane bezwijkt haast onder dit slechte nieuws en de 
emoties die dat bij haar oproept. Hezione vreest dat Roxane van droefheid 
overlijdt. Ze geeft meer om het leven van Orondates dan om haar eigen leven. 
Roxane, die flauw was gevallen, komt weer bij en vraagt onmiddellijk naar 
Orondates. Ze wil hem samen met Arbates gaan beschermen. Arbates vermaant 
Roxane haar leven niet in gevaar brengen. Roxane acht haar eigen leven niets 
waard, maar om Orondates te beschermen wil ze zich niet in gevaar brengen. 
Ze twijfelt even of ze Orondates vrij moet laten, zodat hij zichzelf kan 
verdedigen tegen Perdikkas. Maar dat kan ze niet. Roxane geeft Arbates de 
opdracht hem bij haar te brengen en vervolgens Perdikkas en zijn troepen te 
bestrijden. 

[IV.8] Arbate komt op en brengt het bericht dat Perdikkas en Kassander, 
aangedreven door hun dwaze liefdes, met hun legers op weg zijn naar Oroondate. 
Die willen ze vermoorden. Roxane kan het niet meer aan en valt flauw. Als ze weer 
bijkomt, geeft ze het bevel om Oroondate te beschermen. Arbate waarschuwt dat 
Perdikkas en Kassander wellicht ook haar iets willen aandoen. Roxane zegt zichzelf 
en Arbate op te willen offeren voor Oroondate. Arbate vertrekt om fysiek weerstand 
te bieden. Hesionne gaat Oroondate halen. 

[IV.4] Roxane is bevreesd voor de afloop. Hezione spreekt haar telkens weer 
moedt in en zegt dat klagen niets oplevert. Orondates komt op. 

[IV.9] Roxane is weer alleen. Ze zegt in zeer geëmotioneerde staat dat ze liever geen 
koningin meer wil zijn als ze Oroondate niet kan huwen. Ze hoopt dat Perdikkas 
Oroondate spaart, dan wil ze ook Statira laten leven. 

Ø [IV.10] Perdikkas, Kassander en een aantal soldaten komen op. Hun opstand 
verloopt naar tevredenheid. Kassander wil dat Roxane of hijzelf sterft, als Roxane 
niet van hem gaat houden en als hij niet de opvolger van Alexander wordt. 
Perdikkas eist de uitlevering van Oroondate. Roxane zegt in een terzijde niet aan 
hun wensen te voldoen, liever wil ze zelf sterven. Kassander hoort troepen naderen 
die Oroondate te hulp schieten. Hij vertrekt samen met Perdikkas om tegen hen te 
vechten. 

[IV.5] Roxane zegt dat dit de laatste keer zal zijn dat ze elkaar zien. Orondates 
zegt dat ze hem vrij moet laten als ze echt om hem geeft. Ze laat hem vrij, maar 
zegt dat hij niet ver zal komen, omdat Perdikkas hem al opwacht. Orondates 
zou blij zijn te sterven. Dan is hij verlost van zijn gevangenschap en hoeft hij 
niet aan te zien hoe Statira een gedwongen huwelijk aangaat. Roxane zegt dat 
hij dan ervoor zorgt dat Statira in haar benarde positie blijft. Orondates vraagt 
haar zijn wapens aan hem terug te geven, zodat hij Statira kan bevrijden. 

[IV.11]1351 Hesionne heeft Oroondate binnengeleid. Roxane zegt dat zij en het 
koninkrijk gevaar lopen. Ze biedt zichzelf weer aan Oroondate aan. Hij wijst haar 
opnieuw af en zegt dat ze hem in vrijheid stelt, als ze echt van hem houdt. Volgens 
Roxane heeft Oroondate geen schijn van kans, omdat Perdikkas of Kassander hem 
opwachten en zullen doden. Oroondate smeekt haar hem te laten gaan en hem van 
wapens te voorzien. Ze geeft aan Hesionne de opdracht de wapens te halen. 

                                                             
1351 Blasius heeft deze scène toegevoegd. 
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Roxane laat zich uiteindelijk overtuigen en stuurt Hezione om de wapens te 
halen. 
[IV.6] Roxane vraagt aan Orondates waarom ze hem niet met haar liefde in 
plaats van met wapens sterker kan laten worden. Orondate antwoordt dat dit 
komt, omdat hij haar liefde niet begeert. Roxane zegt dat hij Statira zal 
verliezen, maar Orondates zegt dat Statira in gedachten altijd bij hem zal zijn. 
Roxané zégt dié ‘volmaakté vréugd’ Orondatés té willén vérstorén. 

[IV.12] Roxane vraagt Oroondate om dankbaarheid. Zij voorziet hem immers evenals 
Statira van wapéns. Statira hééft Oroondatés psyché door haar liéfdé ‘géwapénd’, 
terwijl Roxane hem nu van een zwaard enz. zal voorzien. 

[IV.7] Hezione komt verschrikt met de wapens van Orondate binnen. Ook de 
gewonde Arbates komt op. Hij vertelt dat Perdikkas hem dodelijk heeft 
verwond en dat het er slecht voorstaat. Hij vreest een slechte afloop. Hij 
vertrekt om zijn wonden te verzorgen en om het verdriet van Roxane niet 
verder aan te hoeven zien. 

[IV.13] De getrouwe Arbate komt zwaargewond op. Hij ziet zijn verwondingen als 
billijke straf voor zijn daden (waarschijnlijk zijn trouw aan Roxane). Hij vertelt nog 
dat Perdikkas en Kassander oprukken. Omdat hij het ongepast vindt om voor de 
ogen van de aanwezigen te sterven, trekt hij zich terug. 

[IV.8] Roxane weet niet of ze Orondates moet laten gaan of niet. Orondates wil 
zijn wapens hebben. Roxane wil die eerst met tranen besproeien. Ze is zeer 
ontstéld omdat zé voor Orondatés’ lévén vréést, maar ovérhandigt uitéindélijk 
de wapens aan hem. Roxane voegt er nog aan toe dat haar alleen de eer 
toekomt, als Orondates Perdikkas toch nog onverwacht zou verslaan. 
Orondates wil zijn dankbaarheid betuigen, maar Roxane is zo verdrietig dat ze 
dat niet aankan en hem wegstuurt. Orondates voelt nu wel medelijden met haar 
en verzoekt de goden om vriendschap met Roxane. Hij vertrekt gewapend. 

[IV.14] Oroondate smeekt Roxane hem eindelijk de wapens te overhandigen. Zij wil 
er eerst nog tranen over plengen voordat ze die persoonlijk aan hem geeft. Onder 
hevige hartstochten geeft ze het wapen en het harnas aan Oroondate en laat hem 
gaan. Oroondate wil zijn dankbaarheid betuigen, maar Roxane is zodanig 
geëmotioneerd dat ze hem wegstuurt. Oroondate biedt haar voor zijn vertrek nog 
zijn vriendschap aan.1352 

[IV.9] Roxane laat haar angsten de vrije loop. Hezione probeert haar te laten 
bedaren, zodat ze haar taken als koningin in deze opstand kan uitoefenen. 
Roxane zegt dat haar gezag als koningin genoeg zal zijn, maar Hezione trekt dit 
in twijfel nu Perdikkas lijnrecht tegenover haar staat. Als Orondates het 
gevecht met Perdikkas niet overleeft, wil Roxane uit wraak Statira vermoorden. 

Ø 

[IV.10] Perdikkas verschijnt en zegt dat Orondates binnenkort zal sterven. Nog 
verdedigt hij zich, maar het zal niet lang meer duren. Roxane heeft nog hoop 
dat Orondates Perdikkas zal verslaan. 

Ø 

[IV.11] Een soldaat brengt het nieuws dat de aanhangers van Perdikkas in 
opstand zijn gekomen tegen hun heer. Perdikkas wil de opstandigen laten 
straffen. Roxane wijst Perdikkas erop dat hij zichzelf in een even benarde 
positie bevindt als zij. 

Ø 

                                                             
1352 Blasius heeft de laatste scène van het vierde bedrijf uit de Franse bron weggelaten. In de Franse bron zijn Roxane en Hezionne aan het woord en mijmeren ze 
opnieuw over de omstandigheden en emoties. 
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[V.1] Hezione vertelt dat Seleukus de stad bestormt. Roxane heeft er nu spijt 
van dat zé niét aan Séléukus’ wéns hééft voldaan. Hézioné zégt dat zé zijn 
vérlorén én afhankélijk zijn van Statira’s medelijden. Of Perdikkas nog in leven 
is weet Hezione niet. Roxane hoopt dat ze door Orondates gedood zal worden. 

[V.1]1353 Hesionne vertelt dat Artaxerxes Babylon bestormt en dat hij kwaad is op 
Roxane. Ook andere krijgsheren vallen de stad aan. Oroondate vecht dapper en 
doodt iedereen die hem tegen wil houden. Hesionne legt uit hoe de vijandige 
troepen Babylon zijn binnengevallen. Of Perdikkas en Kassander nog in leven zijn 
weet ze niet. Roxane hoopt dat Oroondate haar komt doden. Ze vertrekt. 

[V.2] Perdikkas komt zwaar gewond op. De verwondingen heeft hij in het 
gevecht met Orondates opgedaan. Het is een groot genoegen voor Roxane 
Perdikkas in die toestand te zien. Perdikkas veroordeelt haar en zegt dat haar 
liefde waarschijnlijk net zo dwaas en allesoverheersend is als haar haat. Hij 
zegt tegen haar dat haar liefde vruchteloos is en haar haat machteloos. Nu 
verwijt Roxane Perdikkas trouweloosheid: twee keer probeerde hij haar 
gevangene te doden, hij heeft het koninkrijk aangevallen en hij heeft zijn 
eigenbelang, dat wil zeggen zijn liefde, boven het staatsbelang gesteld. 
Perdikkas geeft aan dat zij zich aan dezelfde misdaden schuldig heeft gemaakt. 
Roxane is het daar niet mee eens. Zij draagt geen schuld, het ligt aan de liefde 
en Orondates. Perdikkas houdt haar een spiegel voor en zegt, dat hij in dat 
geval ook onschuldig is, omdat het dan aan Statira ligt. Roxane vindt dat 
Perdikkas meer schuld op zich heeft geladen dan zij, anders was hij niet als 
eerste zo zwaar gewond geraakt. Perdikkas concludeert dat ze allebei door hun 
dwaze liefdes verantwoordelijk zijn voor de situatie waar het rijk en zijzelf in 
verkeren. Perdikkas voelt zijn krachten afnemen en ziet zijn naderende dood 
als straf voor zijn misdaden die hij uit blinde liefde heeft begaan. Hij sterft. 
Roxane houdt vast aan haar opvatting, al is ze bang dat Statira haar overwint. 

Ø 

Ø [V.2]1354 Oroondate komt op, hij is op zoek naar Perdikkas en Kassander. Zij horen 
hem en komen aanlopen. 

Ø [V.3]1355 Oroondate wil Perdikkas niet doden, omdat hij eerder het leven van Statira 
had gered. Perdikkas wil echter geen genade van zijn vijand. Oroondate zegt tegen 
Artaxerxes en zijn soldaten, die ook op de bühne staan, dat hij uit respect voor 
Perdikkas alleen met hem wil vechten. Mocht Perdikkas winnen, dan moeten ze hem 
in vrijheid stellen. Perdikkas vraagt aan Kassander toestemming om met Oroondate 
te mogen duelleren. Er volgt een gevecht. Oroondate is sterker. Hij wil Perdikkas in 
leven laten, maar die vecht door en sneuvelt ten slotte. Oroondate betuigt zijn 

                                                             
1353 Die scène heeft Blasius sterk ingekort. Hezionne vertelt in de Franse bron veel uitgebreider over de gebeurtenissen. 
1354 Blasius heeft die korte scène toegevoegd ter voorbereiding van de volgende scène die hij ook heeft toegevoegd. 
1355 Blasius heeft die scène met meerdere vechtpartijen toegevoegd. 
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medelijden. Kassander zegt in een terzijde dat hij Oroondate, die zich over de dode 
Perdikkas heen buigt, van achteren aan te willen vallen. Artaxerxes komt er tussen 
en vecht met hem. Oroondate vraagt Artaxerxes om Kassander aan hem te geven. Hij 
wil hem voor straf naar Roxane laten brengen. 

Ø [V.4] Roxane zegt tegen Kassander dat ze hem veracht.1356 Beiden hebben ze spijt 
van het feit dat ze op de verkeerde persoon verliefd zijn. Kassander lijdt onder de 
ongevoeligheid en wreedheid van Roxane. Hij wordt weggebracht. 

Ø [V.5] De lijfwacht wil Roxane naar een veilige plek geleiden. Roxane wil niet 
vertrekken. Ze gaat met Hesionne naar de galerij om vanaf daar het gevecht te 
volgen. 

[V.3] Seleukus brengt Statira naar het hof, zodat ze rustig op Orondates kan 
wachten. Hij zal snel hier zijn. Statira vindt dit geen goede plek, omdat 
Perdikkas en Roxane het hof met bloed hebben besmeurd. Roxane begroet 
Statira als overwinnaar van de politieke strijd. Wat de strijd om Orondates 
betreft, wil ze niet zomaar capituleren. Voordat Statira Orondates zal zien, wil 
Roxane zich eerst voor de ogen van Statira van het leven beroven. Statira wil 
omwille van het staatsbelang de gruwelijke strijd bijleggen. Roxane wil daar 
niets van weten, ze wil zelfmoord plegen en op die manier de weg vrijmaken 
voor Statira. Statira verkiest de dood boven haar huwelijk, als Roxanes dood 
daarvan de consequentie is. Roxane gaat ervan uit dat Statira van haar 
ovérwinning op Roxané géniét. Statira biédt Roxané haar én Orondatés’ 
vriendschap aan. Roxane is echter niet voor reden vatbaar, ze is immens 
verdrietig. Omdat ze haar geliefde niet kan krijgen, kiest ze ervoor zelfmoord te 
plegen. Als Seleukus en Statira Roxane van haar zelfmoord willen afhouden, 
wordt ze razend. Ze scheld hen uit en bedreigt hen. Bovendien verwijt ze 
Statira leedvermaak. Die zou haar alleen in leven willen houden, om haar 
zoveel mogelijk pijn te laten voelen. 

[V.6]1357 Seleukus is tevreden over de bevrijding van Statira. De staatjuffer van 
Statira ontdekt op de galerij Roxane met een dolk in haar handen. Ze vertrekken. 
[V.7] Roxane en Hesionne staan op de galerij. Roxane wil zelfmoord plegen door van 
de galerij af te springen. Ze aarzelt omdat dit ook de dood van de mogelijke 
troonopvolger zou betekenen, aangezien ze zwanger is van Alexander. 
[V.8] Seleukus komt op. Roxane spreekt Statira aan: ze wil niet om vergiffenis 
vragen, omdat haar misdaden jegens Statira te groot waren. Wel wil ze haar zoon na 
de geboorte aan Statira afstaan. Zelf wil Roxane sterven en verzoekt ze Statira haar 
in het graf naast hun gemeenschappelijke echtgenoot Alexander te laten begraven. 
Statira antwoordt dat ze niet de dood van Roxane wenst. Seleukus vreest dat 
Roxanes emotionele gesteldheid haar gezondheid en de gezondheid van het kind 
schaadt. Statira heeft medelijden met Roxane, ze biedt aan hun vijandschap achter 
zich te laten en voortaan in vriendschap te zijn verbonden. Roxane wil dat niet, ze 
wil zich zelf met haar dolk doorsteken. 

[V.4] Orondates verschijnt op het laatste moment en voorkomt dat Roxane 
zelfmoord pleegt. Roxane beklaagt haar lot en wil sterven of het land verlaten. 
Orondates geeft haar toestemming om te gaan en schenkt haar Griekenland. 
Roxane is niet dankbaar, in tegendeel ze hoopt Statira en Orondates te 
overleven, omdat alleen hun ellendige dood haar nog kan behagen. 

[V.9]1358 Oroondate komt op en voorkomt Roxanes zelfmoord. Roxane voelt veel 
zelfmedelijden over het feit dat ze geen zelfmoord mag plegen. Terwijl Oroondate en 
Statira vriendschap met haar willen sluiten, vraagt Roxane de dood of de 
toestemming om te mogen vertrekken. Oroondate staat toe dat ze naar haar vader in 
‘Cohortan’ vértrékt én schénkt hén nog ‘dé vlékkén van Griékkénland’. Roxané is niét 

                                                             
1356 In de Franse brontkest wordt Cassander aan het begin van die scène door Roxanes lijfwacht gearresteerd. 
1357 In de Franse brontekst vormen de scènes V.6 tot en met V.8 één scène, te weten V.4. Het handelingsverloop is niet veranderd. 
1358 Zétfout, i.p.v. ‘négéndé toonéél’ staat bovén dié scèné ‘sévéndé toonéél’. 
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dankbaar, maar noémt hén ‘wrééd’. Zé hoopt in dé toékomst nog wraak té kunnén 
nemen op Statira en Oroondate. Dan wordt ze weggeleid. 

[V.5] Roxane is vertrokken. Orondates en Statira zijn vol blijdschap weer bij 
elkaar te zijn. Orondates prijst de heldenmoed van Seleukus en omhelst hem uit 
dankbaarheid omdat woorden te kort schieten. Séléukus roémt dé ‘krijgsdéugd’ 
van Orondates. Orondates bekent opnieuw zijn liefde aan Statira en zij zegt van 
hem te houden. Orondates staat de Perzische landstreken, die hem door de 
strijd en door het huwelijk met Statira toevallen, af aan Seleukus. Orondates wil 
zé niét hébbén. Hét is Orondatés’ wéns om samén mét Statira ovér hét rijk van 
zijn voorouders heersen. Na deze zware tijd hoopt Orondates dat hun leven 
verder in rust en tevredenheid zal verlopen. Ook spreekt hij een afsluitende 
moraal uit: de hemel beloont deugdzame liefde. 

[V.10] Oroondate en Statira zijn vol vreugde over hun hereniging en het feit dat niets 
hun liefde nu nog in de weg staat. Oroondate prijst de heldenmoed van Seleukus en 
valt uit dankbaarheid voor hem op zijn knieën. Dan vraagt hij koningin Statira op 
indirecte en zeer hoffelijke wijze ten huwelijk. Zij stemt in. Oroondate schenkt 
Kassander de vrijheid en beloont Artaxerxes en Seleukus met landerijen en geeft het 
bevel de wapens te laten rusten. 

Gierige Geeraardt (komedie)1359 

HERVERTALING 
Nil, De malle wedding, of gierige Geeraardt, 1671. 

INITIAALVERTALING 
Blasius, De malle wedding, 1671. 

Personages1360 

Blasius neemt de personages, hun namen en hun karakters uit de bron over. Hij lijkt een vol toneel te hebben nagestreefd, want hij heeft enkele personages zonder 
invloed op de toneelhandeling toegevoegd. Dat zijn diverse zangers, de staatjuffer van de gravin, een bewaker en diverse personages zonder tekst. Nil heeft grondig in 
de tekst ingegrepen. Behalve dat alle personages Nederlandse namen hebben, zijn er personages weggelaten, bijvoorbeeld de gravin, en zijn er personages toegevoegd, 
bijvoorbeeld Leonore en Eduardt. De karakters en de emoties van de personages zijn zeer consistent en logisch. In de eerste vertaling en de brontekst veranderen die 
juist voortdurend. 
 
LEONORE, Vryster van Eduardt Ø 
EDUARDT, Vryer van Leonore, en Vriendt van Karel AKASTE, vertrowde van Lidamant, en Lieutenant van de Koninginnes Lijfwacht 
GEERAARDT, Amsterdamsch Koopman, Vryer van Leonore, en Broeder van 
Izabelle 

TELAME, jaloerse Broeder van Diana 

IZABELLE, Zuster van Geeraardt, en Vryster van Karel DIANA, Geminde van Lidamant, en bewaarde van haar Broeder Telame 

                                                             
1359 Franse brontekst: de Boisrobert, La folle gageure, 1653. 
1360 Brontekst: LA CONTESSE DE PEMBROC / LIDAMANT, Amoureux de Diane / TELEAME, Le frere jaloux de Diane / DIANE, Amante de Lidamant / LISE, Suiuante de Diane / 
TOMIRE, Vieux valet de Telame / ACASTE amy de Lidamant, & Lieutenant de Gardes de la Reine / VALERE, Amy de Telame, & Amoureux de Diane / DEVS GARDES, Qui 
veillent Diane / VNE CHANTEVSE. 
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LUIKAS, Oom van Geeraardt, en Izabelle Ø 
KAREL, Vryer van Izabelle, en vriendt van Eduardt LIDAMANT, Minnaar van Diana 
JOCHEM JOOL, een Haarlemsch oudt Vryer, goede bekende van Geeraardt VALERE, vertrowde van Telame 

KORNELIA, Kamenier van Leonore Ø 
JORIS, Kantoorknecht van Geeraardt TOMIRE, een oude Huis-dienaar van Telame 
KATRYN, Dienstmeid van Geeraardt LISE, Kamenier van Diana 
HEINTJE, Dienaar van Karel PHILIPPIEN, Dienaar van Lidamant, naderhand onder de naam van Fielebert, 

Stalmeester van den Amiraal van Schotland 
Ø DE GRAVINNE VAN PEMBROK 
Ø HUMPHREI, Staatjuffer van de Gravinne 
Ø KLINGDOR en WAKE, bewaarders van Diana 
Ø WAPENDRAAGER van de Koninginne 
Ø SANGSTER van de Koninginne 
Ø SANGSTER van de Gravinne 
Ø SANGER van Lidamant 
Ø STADS-ROEPER 
 STOMME, Een Dienaar van Telame, Akste, Valere, en ses Pagies van Philippien. 

Plaats van handeling en gespeelde tijd1361 

Hét Toonéél is t’Amstérdam, in én omtrént dé Huizén van Léonoré, én 
Geeraardt, die in de zelfde buurten staan. 
Het Spel begint omtrent ten achten voor, en eindigt omtrent den drie uuren na 
de middag. 

Het Tooneel is het Hof van de Gravinne, en het Huis van Telame, binnen London, 
daar hét Spél bégint in d’ééné, én éindigt in dén andérén, daar aan volgéndén, 
ochtend. 

                                                             
1361 Brontékst: ‘La Scéné ést à Londrés.’ 
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Inhoud 

Blasius volgt de Franse brontekst tamelijk getrouw. Het handelingsverloop is niet gewijzigd. Wel heeft hij wat extra liedjes en muziek toegevoegd, soms in extra 
scènes. Nils versie staat veel verder weg van de brontekst. Het handelingsverloop is drastisch gewijzigd, waardoor de scènes van de twee Nederlandse versies niet 
meer bij elkaar aansluiten. Daarom worden hier niet de scènes tegenover elkaar geplaatst, maar de bedrijven. Zo heeft Nil omwille van de waarschijnlijkheid en de 
welvoeglijkheid een lange voorgeschiedenis toegevoegd: Karel en Izabelle kennen elkaar al langer en zijn verliefd op elkaar. Het handelingsverloop ontwikkelt zich 
heel logisch, terwijl in de eerste vertaling en in de brontekst juist het toeval een grote rol speelt. 
 
[I.1] Karel is verliefd op Izabelle die door haar broer wordt bewaakt. Na de kerk 
heeft hij haar wel eens gezien en gesproken. Karel vertelt aan zijn vriend 
Eduardt en diens verloofde Leonore dat zijn knecht Heintje telkens weer in het 
huis kon komen door zich uit te geven voor pakker, schipper, drager enz. Zo kon 
hij Karels liefdesbrieven aan Izabelle geven. Heintje heeft van Izabelle vernomen 
dat ook zij gevoelens voor Karel koestert. Echter, Geeraardt, de broer van 
Izabelle, belet door zijn gierigheid hun trouwplannen. Izabelle wil liever niet 
tegen de wil van haar voogden, dat zijn haar broer en haar oom, ingaan. 
Uitvoerig vertelt Karel de voorgeschiedenis: Izabelle heeft thuisonderwijs gehad 
en kreeg daarbij door zotte leermeesters slaafs ontzag aangeleerd, zodat ze zich 
niet durft te verzetten als haar onrecht wordt aangedaan. Bovendien is ze zeer 
verlegen. Karel heeft haar doen inzien dat ze niet goed wordt behandeld, zodat 
ze nu zelf naar een beëindiging van haar situatie verlangt. Maar de laatste wil 
van haar vader weerhoudt haar om definitieve stappen te zetten. Er is namelijk 
vastgelegd dat Izabelle, als ze tegen de wil van haar voogden een man kiest, naar 
een klooster wordt gestuurd en dat ze een groot deel van haar erfdeel 
kwijtraakt. Dat deel komt dan haar broer toe. Als ze met toestemming van haar 
voogden trouwt krijgt ze de halve erfenis van haar vader. Helaas heeft de oom 
het bewind over Izabelle aan Geeraardt afgestaan, die zo hebzuchtig is dat hij 
het zelfs op het erfdeel van zijn zus heeft gemunt. Terwijl de oom wil dat 
Izabelle met een geschikte man gaat trouwen, wijst Geeraardt iedereen af. Toen 
Karel met zijn huwelijksaanzoek bij Geeraardt kwam, heeft die hem zwaar 
beledigd en het verzoek met vergezochte redenen afgewezen. Met de oom heeft 
Karel een goede band, maar die laat zich door Geeraardt steeds om de tuin 

[I.1]1362 Een zangeres zingt een liefdeslied. De gravin van Pembrok is van streek. Ze 
bedankt voor het liedje dat haar heeft opgevrolijkt. Ze gaan naar binnen, omdat ze 
stemmen horen. 
[I.2]1363 Lidamant verschijnt met een zanger. Hij heeft het lied gehoord en vermoedt 
dat de gravin hier is. Lidamant laat zijn zanger een ander liefdeslied zingen. Hij ziet 
de gravin naderen en hij gaat samen met zijn zanger naar binnen. 
[I.3]1364 Akaste en Valere (de vertrouwelingen van Lidamant en Telame) praten 
over de gravin, die iedere ochtend in dit hofje te vinden is om haar lijden te 
verlichten. Sinds vier maanden heeft ze koorts en is ze zwaarmoedig. Medicijnen 
slaan niet aan. Het enige dat helpt is haar literaire en muzikale cirkel die in hoog 
aanzien staat. Akaste en Valere horen haar met haar zangers naderen en besluiten 
zich bij hen te voegen. 
[I.4] De gravin verschijnt samen met haar zangeres, Telame, Lidamant en diens 
zanger. Lidamant geeft een briefje aan de gravin met de tekst van een liefdeslied 
over een mooie vrouw. De gravin laat dit lied voordragen en prijst het. Ze wil weten 
of Lidamant het zelf heeft geschreven. Hij beaamt dit en zegt dat dit lied over de 
mooiste dame van Londen gaat. De gravin vraagt nog een liedje aan hem en er 
wordt weer gezongen. De gravin roemt de kwaliteiten van Lidamant als dichter, 
maar Lidamant vindt dat de gravin daarin veel bekwamer is. Vervolgens worden de 
anderen verzocht iets voor te dragen, maar niemand durft. Allen zijn van mening 
dat hun vaardigheden onvoldoende zijn. Uiteindelijk is Akaste bereid een rijm voor 
te dragen. Dit handelt over een daadwerkelijk bestaand jaloers persoon. Dit gedicht 
is zoals later blijkt een toespeling op Telame. Vervolgens draagt Telame een 
berijmd raadsel voor, dat niemand kan oplossen behalve de gravin. Nu is de beurt 

                                                             
1362 Blasius heeft die korte scène toegevoegd. 
1363 Blasius heeft die korte scène toegevoegd. 
1364 Dit is de eerste scène in de Franse brontekst. 
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leiden. Izabelle is zo gehoorzaam dat ze nooit in opstand is gekomen, maar nu ze 
weet, dat haar broer haar aan een oude, rijke Haarlemmer wil uithuwelijken, is 
ze bereid zich te verzetten. Vandaag wil Geeraardt met haar in Haarlem 
zogenaamd gaan eten, maar Izabelle vreest dat het een kennismakingsbezoek bij 
haar aanstaande bruidegom wordt. Karel heeft een plan bedacht om dat te 
voorkomen. Leonore en Eduardt zeggen hun hulp toe. Daarbij helpt het dat 
Geeraardt graag met Leonore wil trouwen, omdat zij zo rijk is. Hij weet niet dat 
ze verloofd is met Eduardt. Geeraardt vermoedt dat Karel een oogje op Leonore 
heeft. 
[I.2] Kornelia gaat Geeraardt halen. 
[I.3] Omdat Geeraardt graag gokt en wedt wil Karel zijn doel met een 
weddenschap bereiken. Karel zet zijn plan uiteen: Leonore moet tegen 
Geeraardt zeggen dat Karel zijn huwelijksplannen met Leonore wil opgeven als 
hij met Izabelle mag trouwen. Geeraardt zal zich dan afvragen, waarom Karel 
van mening is veranderd. In die verwarring zal Karel zich bij hen voegen om 
Geeraardt uit te lokken zodat hij bereid is om te gaan wedden. Leonore krijgt de 
opdracht Geeraardt zoveel mogelijk gelijk te geven om zijn drang een 
weddenschap aan te gaan te versterken. De tijd dringt, daarom kan Karel nu 
verder geen instructies gegeven. 
[I.4] Kornelia meldt de komst van Geeraardt. 
[I.5] Karel verstopt zich. 
[I.6] Geeraardt wordt achterdochtig, als hij hoort dat Karel niet meer met 
Leonore wil trouwen. Hij vermoedt dat ze haar vermogen is kwijtgeraakt. 
Leonore stelt hem gerust en zegt dat Karel graag vriendschap met hem wil 
sluiten. Maar zodra Geeraardt hoort dat Karel een oogje heeft op Izabelle is hij 
opnieuw in alle staten, omdat hij vreest aan Izabelle haar erfdeel af te moeten 
staan. Op Eduards opmerking over het feit dat Izabelle de rechtmatige 
erfgenaam is, legt Geeraardt uit dat Izabelle alleen haar hele erfdeel krijgt, als ze 
met zijn toestemming trouwt, anders krijgt ze maar een derde. Daarom zoekt hij 
een bruidegom die heel rijk is en geen waarde hecht aan haar bruidsschat. Hij 
heeft nu de rijke, oude Haarlemmer Jochem Jool bereid gevonden Izabelle 
zonder geld en goed te willen trouwen. Leonore vindt dat Karel veel beter past 
bij Izabelle dan de oude Haarlemmer. Bovendien heeft Geeraardt het geld van 
zijn zus niet nodig, omdat zijn aanstaande over genoeg financiële middelen 
béschikt. Gééraardt wordt hélémaal woést bij hét horén van hét woord ‘génoég’. 
Hij vindt dit een verschrikkelijk woord, omdat men nooit genoeg (geld) kan 
hebben. 
[I.7] Karel komt op en vraagt aan Geeraardt of hij met Izabelle kan trouwen. 

aan Valere die een liefdessonnet heeft voorbereid, waarin hij de onsterfelijke 
schoonheid van zijn beminde prijst. De gravin zegt dat schoonheid altijd 
vergankelijk is en dat het gedicht van Valere iets onmogelijks beschrijft. De gravin 
wil nu van de heren weten wat zij het onmogelijkste vinden. De heren antwoorden. 
Lidamant meent dat het niet anders kan dan dat iedere dame, die bemind wordt en 
geschenken krijgt, verliefd zal worden en deze gevoelens vervolgens ook zal uiten, 
hoe onmogelijk de omstandigheden ook zijn. Telame spreekt dat tegen. Een dame 
buigt volgens hem nooit voor geschenken. Lidamant legt aan de gravin in een 
terzijde uit dat hij Telame uit de tent wil lokken. Telame is namelijk jaloers en 
achterdochtig. Hij houdt zijn zus thuis opgesloten. De gravin heeft geen bezwaar 
tegen Lidamants uitdagingen. Uiteindelijk komt het tot een weddenschap tussen 
Telame en Lidamant. Het is in feite het idee van Telame dat Lidamant moet 
proberen toegang te krijgen tot Diana, de opgesloten zus van Telame. De gravin 
vindt het een vermakelijk plan. Ze staat achter Lidamant.  
[I.5] Lidamant roept de hulp in van zijn dienaar Philipien. Lidamant, die al een 
beminde heeft, met wie hij liefdesbrieven uitwisselt, wil zich voortaan alleen op 
Diana én dé wéddénschap richtén. Philipién vindt zijn één héér één ‘ontrouw man’, 
omdat hij nu niets meer te maken wil hebben met zijn eerste geliefde. 
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Geeraardt scheldt hem uit en wijst hem af. Karel zegt dat hij Izabelle hoe dan 
ook het hof zal gaan maken. Geeraardt wedt dat hem dit niet zal lukken en geeft 
Karel er een week de tijd voor. Karel accepteert de weddenschap. Als Eduardt 
doet alsof hij Karel wil waarschuwen, veinst Karel spijt te hebben van die 
weddenschap, omdat hij die toch zal verliezen. Maar hij zal zich aan zijn woord 
houdén. Zé bépalén dé inzét van dé wéddénschap op élk ‘één zakjé dukatons’. 
Leonore zal erover waken. Geeraardt gaat direct geld halen, zodat Karel niet de 
mogelijkheid krijgt stiekem bij Izabelle langs te gaan. Hij vertrekt. 
[I.8] Volgens Karel wil Izabelle van huis weglopen als Geeraardt de bewaking 
nog verder opvoert en die alle eer en betamelijkheid te boven gaat. De 
weddenschap is nu zo’n situatié. Karél is daarom vol goédé moéd dat Izabéllé 
zich tegen haar onredelijke broer zal verzetten. 
[I.9] Heintje heeft een portretje dat hij namens Karel aan Izabelle wil geven als 
onderpand en bewijs van trouw. Karel is optimistisch over de kans van slagen. 
Heintje zal zich uitgeven voor een neef van Geeraardt. Die neef is twaalf jaar 
geleden naar Spanje en vandaar naar Oost-Indië vertrokken. Niemand heeft 
daarna nog iets van hem gehoord. Leonore heeft haar twijfels wat betreft de 
geloofwaardigheid van dit verhaal. Heintje vertelt over alle voorbereidingen: zo 
heeft hij al weken geleden een als Spanjaard vermomde man naar Geeraardt 
gestuurd om de aankomst van de rijke neef aan te kondigen. De naam van de 
neef is Heintje via zijn verloofde Katrijn te weten gekomen. Zij is de keukenmeid 
van Geeraardt en ze ontlokt de huisbediende Joris, die verliefd op haar is, alle 
belangrijke informatie. Alleen over het uiterlijk van de neef heeft Heintje geen 
informatie. Maar als het plan mislukt, heeft hij genoeg alternatieven in petto. 
Heintje vraagt Eduardt zich te verkleden als Spaanse knecht. Karel zegt dadelijk 
aan Eduardt uit te leggen waarvoor dit nodig is. Heintje vraagt Karel om een 
brief voor Izabelle die haar van het hele plan op de hoogte stelt. Heintje zal de 
brief dan samen met de trouwbelofte en het portret van Karel aan Izabelle 
geven. Karel gaat de brief schrijven. 
[II.1] Joris en Geeraardt praten over de beveiliging van het huis, die naar de 
smaak van Geeraardt zo weinig mogelijk moet kosten. Liever wil hij op de 
keukenmeid Katrijn bezuinigen, aangezien hij haar toch niet vertrouwt. Daar is 
Joris echter fel op tegen. Geeraardt zegt niemand te vertrouwen, niet eens 
zichzelf. Joris verzekert hem van zijn loyaliteit en zijn controle over Katrijn. Hij 
zal haar niets verklappen over de weddenschap. Geeraardt wil vanwege de 
kosten geen extra bewakers inhuren, daarom bombardeert hij Joris tot bewaker. 
Joris vindt een reis naar Haarlem onder deze omstandigheden te gevaarlijk. 
Karel zou hun immers ergens kunnen opwachten. Geeraardt is het daarmee 

[II.1] Telame heeft zijn bediende Tomire geïnformeerd over de weddenschap. 
Tomire vindt het een dom plan. Telame geeft het bevel de bewaking van zijn zus te 
versterken met twee bewakers. Ook Tomire moet Diana goed in de gaten houden. 
[II.2] Tomire keurt opnieuw de weddenschap af. 
[II.3] Diana vraagt aan Tomire wat er aan de hand is. Tomire wil het niet zeggen, 
maar als Diana blijft aandringen, vertelt hij uiteindelijk toch over de weddenschap. 
Diana verwondert zich over Lidamant, maar vindt vooral het gedrag van haar broer 
onaanvaardbaar. Ze belooft te doen alsof ze nergens van afweet. 
[II.4] Diana is alleen en zegt Lidamant aantrekkelijk te vinden. Ze heeft hem al eens 
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eens. Ten slotte krijgt Joris als bewaker de sleutels van het huis. 
[II.2] Katrijn zegt dat er bezoek voor de deur staat dat ze niet binnen kan laten, 
omdat de deur op slot is. 
[II.3] Geeraardt zegt tegen haar dat ze alles moet doen wat Joris van haar vraagt. 
[II.4] Jochem Jool, de rijke, oude man, komt Geeraardt en Izabelle ophalen voor 
het reisje naar Haarlem. Geeraardt zegt dat de visite in Haarlem niet doorgaat. 
Joris is teleurgesteld en vraagt zich af of de bruiloft dan nog wel door zal gaan. 
Geeraardt stelt hem gerust: die plannen zijn ongewijzigd als Jochem haar nog 
steeds zonder bruidsschat wil huwen. Dat wil Jochem wel. Ook wil hij Izabelle 
ten minste één keer voor het huwelijk zien, zodat ze elkaar alvast een beetje 
kunnen leren kennen. Daarom nodigt hij zichzelf uit voor het middageten. 
Geeraardt, die een gast in huis veel te duur vindt, lukt het niet Jochem van dit 
voornemen af te brengen. 
[II.5] Om toch nog de extra-eter van tafel te kunnen weren, wil Geeraardt dat 
Izabelle onmiddellijk naar beneden komt voor een kennismaking. Katrijn 
beweert dat Izabelle niet is aangekleed. Dat vindt Geeraardt helemaal niet erg. 
Nu zegt Katrijn dat Izabelle ziek is. Geeraardt wordt kwaad, maar Jochem 
accepteert dit en zegt dat hij haar dan later bij het middageten wel zal zien. 
Weer probeert Geeraardt dat te voorkomen, maar tevergeefs. 
[II.6] Geeraardt brengt Jochem naar Joris die de sleutel heeft. Izabelle, die achter 
de deur stond, heeft alles gehoord. Ze schrikt van de partnerkeuze van haar 
broer. Katrijn vertelt dat de reis naar Haarlem niet doorgaat, maar Joris wilde 
haar niet zeggen wat daar de reden voor is. 
[II.7] Geeraardt ziet Izabelle die zogenaamd ziek zou zijn en geeft haar de schuld 
van de extra uitgaven, omdat haar bruidegom nu bij hen komt eten. Zij had dit 
kunnen voorkomen! Geeraardt besluit het middageten zo goedkoop mogelijk 
houden alleen oud en goedkoop eten en drinken aan te bieden. Katrijn en 
Izabelle keuren dit af, maar Geeraardt duldt geen tegenspraak. Hij vertrekt. 
[II.8] Izabelle zou graag willen weten, waarom de reis naar Haarlem niet 
doorgaat, en vooral waarom dat aan haar zou liggen. Katrijn vertelt dat ze de 
opdracht heeft op te letten dat er niemand van buiten contact kan opnemen met 
Izabelle, maar ook hier heeft ze geen verklaring voor. 
[II.9] Joris brengt een verroeste spijker die als spit voor het etentje moet dienen. 
Hij zegt dat hij nu naar Leonore gaat om zijn buideltje met geld af te leveren. Ze 
horen een kramer op straat roepen. Katrijn doet haar uiterste best en overtuigt 
Joris uiteindelijk dat hij de kramer binnenlaat. Joris vertrekt. 
[II.10] Izabelle en Katrijn hadden de stem van de kramer onmiddellijk als die 
van Heintje herkend. Katrijn vermoedt dat Karel ervoor heeft gezorgd dat het 

eerder gezien. Tomire heeft weliswaar gezegd dat hij gevoelens voor haar zou 
hebben, maar omdat ze daar niet zeker van is, wil ze zich inhouden. Ze wil haar 
broer echter wel een lesje leren en ervoor zorgen dat hij de weddenschap verliest. 
[II.5] Lise, de bediende van Diana, zegt dat er voor de deur een Franse kramer uit 
Italië staat met prachtige waar. Omdat Telame niet thuis is, wil Diana de verkoper 
in het geheim ontvangen. 
[II.6] Philipien, verkleed als Franse kramer, prijst de befaamde schoonheid van 
Diana. Lise is onder de indruk van zijn taal en zijn koopwaar. Diana vindt zijn hoog 
taalregister niet passen bij zijn kramerschap. Wanneer ze naar de prijzen en de 
echtheid van de kostbaarheden informeert, biedt Philipien aan de waar zelf op haar 
echtheid te laten testen. Ze is geïnteresseerd in een dosje, maar juist dit dosje is niet 
te koop zegt Philipien. Hij heeft het ter reparatie bij zich. Diana kijkt in het doosje 
en ontdekt een afbeelding van Lidamant, waar ze erg van onder de indruk raakt. 
Philipien prijst de afgebeelde persoon aan. Diana wil nu weten voor wie die 
afbeelding bedoeld is. Philipien zegt de dame in kwestie niet persoonlijk te kennen, 
maar hij kent haar naam. Ze heet Diana, en haar broer heet Telame. Lidamant vindt 
haar de mooiste dame. Diana zegt haar te kennen, en biedt aan haar het dosje te 
geven. Philipien antwoordt dat hij dit dosje alleen aan Diana persoonlijk mag 
overhandigen. Diana blijft aandringen en Philipien vraagt haar een vergelijkbaar 
onderpand en krijgt haar zover hem een amulet met haar afbeelding te geven. 
Diana vertelt nog dat ze streng bewaakt wordt en dat het moeilijk zal worden om 
elkaar weer te zien. Hij belooft vanavond terug te komen en uit voor zijn vertrek in 
een terzijde zijn tevredenheid over het verloop. 
[II.7] Diana vraagt Lise of ze weet wie hier is afgebeeld. Lise weet dat het Lidamant 
is. Ze vraagt zich af wat dit allemaal iets te betekenen heeft. Diana gaat daar niet op 
in en stuurt haar weg. 
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reisje naar Haarlem is afgelast. 
[II.11] Heintje overhandigt de trouwpenning, het portretje en de brief van Karel. 
In de brief staan de gebeurtenissen en de weddenschap beschreven. Ook vraagt 
Karel haar toestemming om vermomd in haar huis te komen om haar naar het 
huis van zijn nicht Leonore te brengen. Daar hoeft ze geen opspraak te vrezen. 
Izabelle begrijpt nu waarom de reis is afgelast en waarom de buitendeur op slot 
is. Ze weet echter niet wat ze moet doen en wil hier even over nadenken. Katrijn 
en Heintje keuren een vlucht van Izabelle goed gezien de omstandigheden. 
Heintje dringt aan op Izabelles besluit, omdat de tijd dringt. Maar Izabelle 
aarzelt nog steeds: ze vindt weglopen ongepast. Heintje weet haar uiteindelijk te 
overtuigen dat het hier om een noodsituatie gaat. Omdat haar vlucht uit de 
malle weddenschap voortkomt, zal ze geen eerverlies leiden. De trouwbelofte 
trekt haar uiteindelijk over de streep. Ze veranderen snel van thema, omdat 
Joris terugkomt. 
[II.12] Joris brengt de kramer naar buiten. 
[II.13] Izabelle en Katrijn bewonderen het portretje van Karel. Plotseling 
verschijnt Geeraardt, en Izabelle gooit het op bed, zodat hij het niet ontdekt. 
[II.14] Geeraardt is op zoek naar Joris en wordt boos, wanneer hij hoort dat die 
bij de buitendeur staat. 
[II.15] Joris veinst dat hij de deur gecontroleerd heeft. Geeraardt wil de sleutel 
terug. Hij gaat nu informatie inwinnen over de aankomst van zijn neef uit de 
Oost. Geeraardt zoekt zijn hoed en ontdekt daarbij hij het portret van Karel. Hij 
is woest, omdat hij vreest de weddenschap te hebben verloren. Geeraardt valt 
uit naar zijn zus, die een meisje van lichte zeden zou zijn en wil haar naar het 
spinhuis sturen als het huwelijk met Jochem niet doorgaat. Geeraardt vertrekt 
om alles aan hun oom te vertellen. 
[II.16] Izabelle is diep ongelukkig en bang. Ook Katrijn weet zich geen raad. Via 
het raam wil ze Karel of Heintje op de hoogte te stellen van de gebeurtenissen 
en om hulp vragen. Ze stuurt Izabelle naar bed om uit te rusten. 
[III.1] Eduardt heeft zich verkleed als Spaanse knecht. Hij gaat samen met Karel 
naar Heintje die, vermomd als neef, buiten voor de deur staat te wachten. 
[III.2] Kornelia, de kamenier van Leonore, veroordeelt Izabelles vlucht. Er 
ontstaat een gesprek tussen haar en Leonore over eer en schaamte en de vraag 
in hoeverre die het menselijke handelen moeten bepalen. 
[III.3] Heintje en Eduardt staan verkleed buiten. Katrijn vertelt, waarschijnlijk 

[III.1] De gravin wil Philipien graag ontmoeten, omdat hij het plan zo bekwaam 
uitvoert. Lidamant waarschuwt haar echter voor zijn bediende omdat dat een 
‘pottéboéf’ is. Ook dé staatjuffér van dé gravin is op dé hoogte van Philipiens 
streken. Maar de gravin wil hem beslist zien. De staatjuffer gaat hem roepen. 
Lidamant bekent aan de gravin dat hij verliefd is op Diana. De gravin zegt dat hij het 
plan nu kan uitvoeren zonder schending van de eer. Door zijn gevoelens staat een 
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door het raam, wat er is gebeurd en dat Geeraardt de oom haalt. Heintje schrikt 
even en bedenkt dat Katrijn de deur van binnen op slot moet houden, zodat 
Geeraardt niet binnen kan komen. 
[III.4] Heintje vraagt van Leonore een zwarte mantel, een hoed en een bekken. 
Geeraardt nadert en iedereen vertrekt. 
[III.5] Geeraardt heeft oom Luikas op de hoogte gesteld van Izabelles wangedrag. 
Luikas probeert Geeraardt tot bedaren te brengen. Hij kan het allemaal niet 
geloven en wil eerst bewijzen zien. Geeraardt praat onophoudelijk over straf, 
eer enz. Ze komen niet binnen omdat de deur van binnen op slot is. Geeraardt 
wordt kwaad, vloekt en tiert. 
[III.6] Katrijn zegt dat Izabelle, die nu slaapt, haar heeft bevolen de deur te 
sluiten, omdat ze bang is voor de reactie van haar broer. De deur mag niet open 
en vooral niet voor Geeraardt. Geeraardt wordt steeds razender. 
[III.7] Heintje heeft ondertussen een ander kostuum aangedaan en verschijnt nu 
als stadsomroeper die een door iemand kwijtgeraakt portretje zoekt. Hij 
beschrijft het portret en Katrijn roept dat zij het heeft gevonden. Geeraardt wil 
dat ze haar mond houdt, maar zij blijft maar roepen. Ze vertelt de 
stadsomroeper dat ze het portretje aan Geeraardt heeft gegeven, maar die 
probeert alles om het portretje niet terug hoeven te geven. Luikas vindt het 
gedrag van zijn neef onbetamelijk. Pas als de oom hem dreigt is Geeraardt 
bereid het portret af te staan. Heintje vertrekt. 
[III.8] Luikas geeft Katrijn de opdracht nu eindelijk de deur open te doen. Zij 
roept Izabelle aan het raam. 
[III.9] Als Izabelle zegt dat ze bang is, probeert Luikas haar gerust te stellen. 
Volgens hem is Geeraardt niet meer boos op haar, maar Izabelle vertrouwt het 
niet. Luikas krijgt Geeraardt uiteindelijk zo ver dat hij zijn excuses aanbiedt. De 
deur mag nu open, maar dit heeft allemaal zo lang geduurd dat Luikas niet meer 
mee naar binnen kan komen, omdat hij weer naar huis moet. 

huwelijk immers niets meer in de weg. Lidamant vraagt zich af of het niet beter zou 
zijn wanneer hij haar op de gebruikelijke manier tot vrouw zal nemen.1365 De gravin 
weet echter dat hierover niet te praten valt met Telame. Telame is alleen door een 
list te overwinnen en alleen op die manier kan Diana worden bevrijd. Lidamant 
meent dat Telame al heeft verloren. Diana is immers in het bezit van zijn afbeelding 
en hij heeft de hare. Nu moet ze echter nog worden bevrijd. Dat dit moeilijk zal 
worden, aangezien de bewaking van Diana nu is geïntensiveerd, weet Lidamant. De 
staatjuffer komt terug en zegt dat Philipien er is. Hij komt binnen, en probeert eerst 
even de staatjuffer te zoenen.1366 
[III.2] De gravin toont haar bewondering voor Philipien en vraagt of hij ook een man 
in het huis van Diana kan smokkelen. Hij antwoordt dat dit mogelijk is, omdat Diana 
open staat voor de liefde. De wacht wil hij omkopen. De gravin belooft hem een 
beloning. Lidamant zegt dat Philipien alles voor geld doet. Daar is de bediende 
ontsteld over.1367 De gravin bemiddelt en zegt te geloven dat hij niet geldzuchtig is. 
In een terzijde klaagt hij erover dat hij de afgelopen zes jaar niet is betaald. De 
gravin wil van hem weten hoe hij een man in het huis van Diana zal brengen. Hij 
herhaalt dat het geen probleem is, omdat Diana ook verliefd aan het worden is. 
Philipien noemt op wat hij allemaal nodig heeft om zijn plan uit te kunnen voeren, 
namelijk zes dure paarden met blauwe fluwelen dekkleden en zes blauwe livreien, 
en alles zo snel mogelijk. De gravin zegt dat dit geen probleem is, omdat de ze juist 
de afgezant van Zweden hier verwacht, die haar aan de livreien kan helpen. 
Philipien is opgelucht, omdat geen klerenmaker die zo snel had kunnen maken. De 
paarden heeft ze zelf. Philipien vraagt Lidamant om een handgeschreven brief van 
de Schotse admiraal. Dat is de neef van Telame en Lidamant.1368 Lidamant heeft een 
brief bij zich waarin de admiraal schrijft aan zijn neef zes paarden te zenden als 
dank voor de bewezen diensten. Er staat geen naam bij, en hij is ondertekend door 
de admiraal.1369 Philipien is daar tevreden mee. Wanneer Lidamant om meer uitleg 
vraagt, noemt zijn dienaar hem een dommerd en zegt hij dat er nu geen tijd is voor 
verklaringen. 
[III.3] Lise is helemaal ondersteboven, omdat Telame de afbeelding van Lidamant 

                                                             
1365 In de bron heeft Lidamant meer gewetenswroeging over zijn onorthodoxe aanpak. 
1366 De kusscène is door Blasius toegevoegd. 
1367 De reactie van Philipien is door Blasius toegevoegd. 
1368 Blasius heeft voor de waarschijnlijkheid hier informatie over de familierelatie tussen Telame, Lidamant en de Schotse admiraals toegevoegd. 
1369 Ook die extra informatie over de brief heeft Blasius omwille van de waarschijnlijkheid toegevoegd. 
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heeft ontdekt. Diana blijft echter heel rustig. Ze gaat er namelijk vanuit dat 
Lidamant haar uit die situatie zal redden zodat ze geen eerverlies zal leiden. Lise 
vindt dat haar bazin voorzichtiger had moeten zijn. Diana vertelt dat het haar is 
gelukt een brief naar Lidamant te sturen waarin ze hem om hulp heeft gevraagd. 
Lise gelooft niet dat Lidamant hier iets kan doen, maar Diana meent dat er altijd 
een weg is in de liefde. Lise moet beweren dat ze de afbeelding van Lidamant 
vanochtend op straat heeft gevonden. Telame is ondertussen bezig Tomire uit te 
schelden. Dat zien Diana en Lise vanaf het balkon. 
[III.4] Telame verwijt Tomire dat die zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Hoe 
had het portretje anders het huis in kunnen komen? Telame geeft hem de schuld 
voor de verloren weddenschap, maar Tomire voelt zich ten onrechte beschuldigd. 
De weddenschap is nog niet verloren, want Lidamant is nog niet bij Diana geweest. 
Wel is Tomire ervan overtuigd dat het onmogelijk is een verliefde jonge vrouw van 
de buitenwereld af te zonderen. De liefde brengt namelijk veel listen, vreugde en 
smarten te weeg en maakt alles mogelijk voor de twee minnenden. Tomire raadt 
hem aan met zijn zus te praten. Diana roept van het balkon naar beneden dat ze zelf 
bepaalt welke dingen ze prijsgeeft. Lise geeft haar het advies de deur niet open te 
doen, omdat haar broer razend is. Dus weigert ze haar broer binnen te laten. 
Telame verwijt haar eerloosheid. Diana antwoordt dat haar eer niet op het spel 
heeft gestaan, ze heeft de man op de afbeelding immers nooit gesproken. Diana 
vertelt dat Lise de afbeelding vanochtend heeft gevonden en aan Diana heeft 
gegeven. Telame gelooft er niets van. Ze antwoordt dat ze beter op de trouwpanden 
van haar geliefde zou letten als ze die zou hebben. Diana dreigt haar broer: mocht 
hij haar eer schenden dan wil ze zijn wreedheden bekendmaken. Een 
stadsomroeper roept om dat iemand een portretje is kwijtgeraakt, precies op de 
plaats waar Lise dat van Lidamant zou hebben gevonden. Diana en Lise fluisteren 
tegen elkaar. Ze weten dat Lidamant de stadsomroeper heeft laten komen. Diana 
laat Telame binnen. 
[III.5] Telame biedt zijn excuses aan. Diana legt haar situatie uit en zegt tegen hem 
dat hij zich als een tiran gedraagt. Iedereen lacht hem uit. Diana zegt hem te willen 
vergeven, omdat ze van hem houdt. Ze wil weten waarom hij haar opsluit en zegt 
dat hij haar niet zou kunnen tegenhouden, wanneer ze verliefd zou worden. Ook 
Lise vindt het gedrag van Telame onacceptabel. Telame antwoordt dat het niet 
alleen om de eer van zijn zus gaat, maar ook om zijn eigen eer. 
[III.6] Tomire heeft ondertussen de afbeelding teruggebracht naar Lidamant. 
Iemand wil Telame uit naam van de Schotse admiraal spreken. 
[III.7] Philipien heeft zich verkleed als stalmeester en komt binnen met de zes 
lakeien. Hij overhandigt de brief van de admiraal. Telame begroet de zogenaamde 
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stalmeester, die zich Filebeert noemt. Philipien vraagt of hij, terwijl Telame de brief 
leest, Diana mag groeten. Telame stemt zonder argwaan in. Philipien geeft aan 
Diana een geschenk. Diana en Lise hebben onmiddellijk door dat dit dezelfde 
persoon is als de kramer. Ze zijn onder de indruk van zijn listen. Telame leest de 
brief voor. Daarin krijgt hij zogenaamd zes paarden en de stalmeester Filebeert 
aangeboden. Telame is daar blij mee en wil dat Philipien bij hem logeert.  
[III.8] In het geschenk voor Diana zit een brief van Lidamant verborgen. Daarin 
zweert hij zijn oprechte liefde en zegt hij dat ze het beste kan doen wat Philipien 
zegt. Hij belooft haar eer in acht te nemen. Wanneer Diana twijfelt aan de 
oprechtheid van Lidamants gevoelens, kan Lise haar echter van het tegendeel 
overtuigen. 
[III.9] Philipien belooft Diana dat Telame vandaag nog gestraft zal worden voor zijn 
dwaas gedrag, althans wanneer zij mee zal werken aan het plan. Als ze weer begint 
té twijfélén, ovértuigt Lisé haar, door té zéggén ‘wié niét waagt, dié niét wint’. 
Philipien wil weten of er een tuin is. Hij vertelt dat Lidamant vannacht door die 
poort het huis binnen zal komen. Diana geeft toestemming en zegt van Lidamant te 
zullen houden, mits het allemaal goed afloopt. 

[IV.1] Katrijn heeft het middageten voorbereid. 
[IV.2] Joris zegt dat de neef uit Kalikoet buiten staat met knechten en bagage. 
Geeraardt had dit nu niet verwacht, maar gaat hem binnen halen.  
[IV.3] Joris vertrouwt de neef niet en vreest dat Katrijn op hem verliefd zou 
kunnen worden. Katrijn stelt hem gerust en gaat naar Izabelle. 
[IV.4] Heintje – verkleed als neef Jasper – vertelt over zijn rijkdommen. Zijn kist, 
die vol schatten zit, wil hij tijdelijk bij Geeraardt achterlaten. Geeraardt is 
geïnteresseerd in de kist, maar vreest tegelijk dat Jasper bij hem wil logeren. De 
gewaande Jasper zegt echter in een herberg te willen slapen, het gaat hem alleen 
om de koffer met de kostbaarheden. Na lang onderhandelen krijgt Heintje 
toestemming de koffer door de verklede Eduardt binnen te laten dragen. Joris 
haalt Eduardt met de koffer binnen. In die koffer zit Karel. 
[IV.5] Geeraardt wil heel graag de kostbare inhoud van de koffer zien. Heintje 
redt zich eruit door te zeggen dat hij de kist later, nadat hij heeft gegeten, gaat 
uitpakken. Geeraardt is zo nieuwsgierig dat hij Heintje uitnodigt om straks mee 
te eten. Het lukt Heintje niet zich hieruit te praten. 
[IV.6] Joris en Eduardt komen binnen met de kist. Eduardt praat Spaans. Heintje 
vertelt allerlei verhalen, en moet daar telkens weer iets bij verzinnen, omdat 
Geeraardt alsmaar doorvraagt. Dat lukt Heintje heel goed en het levert veel 
komische scènes op. Eduardt vertrekt weer en Joris gaat Izabelle halen. 
[IV.7] Geeraardt wil weten of de Spaanse knecht Nederlands spreekt, aangezien 

[IV.1] Lidamant vertelt aan Akaste dat zijn gevoelens voor Diana nu in echte liefde 
zijn veranderd, maar hij is onzeker over haar gevoelens. Akaste stelt hem gerust. 
Lidamant vraagt aan Akaste om hulp zodat hij de weddenschap kan winnen. 
[IV.2] Lidamant vertelt aan Philipien dat Akaste nu van alles op de hoogte is. 
Philipien brengt het bericht dat Diana de brief heeft ontvangen en hem dezelfde 
avond nog wil zien. Lidamant weet niet hoe hij dat moet bewerkstelligen. Akaste 
maakt een grapje. Philipien wil Lidamant in een koffer binnensmokkelen. Akaste 
moet als kruier fungeren en de koffer afleveren. Ze grappen erover wat er zou 
gebeuren als iemand anders de koffer zou bezorgen. 
[IV.3] Diana krijgt de opdracht een etentje voor te bereiden, waar Valere, de 
vertrouwde van Telame, bij zal zijn. Valere verwacht geen uitgebreide maaltijd. 
Diana vertrekt. 
[IV.4] Valere vindt dat Lidamant een goede smaak heeft, wat betreft zijn 
weddenschap rond Diana. Telame meent zo waakzaam te zijn dat Lidamant nooit 
bij Diana zal kunnen komen. Ondanks zijn optimisme heeft Telame 
gewetenswroeging over deze zware bewaking en heeft hij spijt van de 
weddenschap. Telame wil van Valere weten, of zijn optreden door anderen wordt 
afgekeurd. Valere zegt dat dit het geval is en raadt hem aan Diana zo snel mogelijk 
uit te huwelijken, om zo de weddenschap te winnen. Telame wil dat doen, maar hij 
weet geen geschikt persoon. Valere biedt zichzelf aan en zegt van Diana te houden. 
Telame is opgelucht en stemt direct in. Op die manier gelooft hij de weddenschap 
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hij het lijkt te begrijpen. Heintje verzint weer een antwoord om Geeraardts 
achterdocht te paaien. 
[IV.8] Geeraardt stelt Izabelle voor aan de gewaande neef en begint weer over de 
inhoud van de koffer. Hij graag wil weten hoe waardevol de kostbaarheden zijn. 
Heintje probeert iets heel waardevols te verzinnen, maar al snel blijkt dat hij 
daar geen verstand van heeft. Toch weet hij het zo te draaien dat Geeraardt hem 
gelooft. Nu verbaast Geeraardt zich over het veranderde uiterlijk van zijn neef. 
Heintje verzint veel bizarre redenen voor de andere haar- en huidskleur, de 
veranderde lichaamslengte en de ontbrekende moedervlek in het gezicht. Het 
wordt steeds moeilijker voor Heintje om enigszins geloofwaardige antwoorden 
te vinden en Geeraardt blijft maar doorvragen en twijfelen. 
[IV.9] Jochem is weer terug en Geeraardt gaat hem binnen halen. 
[IV.10] Heintje is blij dat het verhoor voorbij is. Karel komt even de kist uit en 
praat met Izabelle. Hij vraagt of ze een aardige opmerking over hem wil maken 
tijdens het eten. Dat belooft ze. 
[IV.11] Heintje, Izabelle, Geeraardt en Jochem zitten aan tafel. Heintje klaagt al 
snel over het slechte eten. Geeraardt vindt dit onbeschoft. Jochem is zo onder de 
indruk van Izabelle dat hij niet doorheeft hoe slecht het eten is. Izabelle zegt dat 
ze erg veel van haar geliefde houdt. Jochem en Geeraardt denken dat ze daar 
Jochem mee bedoelt. Jochem wil het liefst niet meer naar de beurs gaan, maar 
Geeraardt neemt hem mee. 
[IV.12] Katrijn neemt Izabelle mee naar haar kamer. 
[IV.13] Heintje meldt Izabelle ziek bij Joris. 
[IV.14] Katrijn zegt dat het erg slecht gaat met Izabelle. Ze vermoedt dat dit aan 
het slechte eten ligt en stuurt Joris naar de apotheek. Die wil natuurlijk niet 
gaan, maar Heintje en Katrijn krijgen hem ten slotte zo ver. 
[IV.15] Karel komt uit de kist. Ze gaan naar boven naar de kamer van Izabelle om 
zich daar voor de aanstaande vlucht te vermommen. 

snel in zijn voordeel te kunnen beslissen. Ook Valere is blij. 
[IV.5] Buiten staan de zogenaamde stalmeester en de kruier te wachten. Tomire 
opent de deur alleen met toestemming van Telame. Hij krijgt van zijn heer de 
opdracht de kruier te bewaken en die zo snel mogelijk weer naar buiten te brengen. 
Een zangeres verschijnt, die ervoor moet zorgen dat Diana gunstig wordt gestemd. 
[IV.6] Telame wil van Diana weten, hoe ze over Valere denkt en zegt er direct bij dat 
dit een geschikte huwelijkskandidaat zou zijn. Diana vindt dit te snel gaan.  
[IV.7] Tomire wil de kruier fouilleren om te kijken hoeveel hij betaald kreeg voor 
zijn werk. Die vindt dat te ver gaan en zegt nog eens dat het moeilijk is een maagd 
te bewaken en dat de jaloerse Telame zichzelf geselt. Ze stoeien met elkaar. 
[IV.8] Philipien, verkleed als stalknecht, laat Lidamant uit de koffer, maar die moet 
zich er direct weer in verstoppen, omdat ze geluiden horen. Dit blijkt Lise te zijn die 
zich afvraagt hoe Lidamant naar binnen is gekomen. Lidamant dankt Lise voor de 
hulp en geeft haar een diamant. Lidamant wil, als de huisbewoners aan het dessert 
zijn, via de tuin naar Diana gaan. Lise moedigt hem aan en Lidamant gaat zich 
verschuilen in de tuin. Philipien blijkt opeens verliefd te zijn op Lise, maar die voelt 
zich te laag voor hem. Philipien geeft niet op. 
[IV.9] Wanneer Valere en Telame door de tuin wandelen, komt de zogenaamde 
stalknecht er plotseling bij. Een zangeres komt en zingt twee coupletten over de 
onmogelijkheid een maagd te bewaken en over bewakers die de minnaar zelf 
binnenlaten, maar dat niet beseffen. Telame wordt achterdochtig en wil de verzen 
nog eens horen, maar zonder muziek en zang. Telame vindt het een ongepast liedje 
en wil dat ze iets anders zingt, of haar mond houdt. Er ontstaat een discussie over 
het lied en waar het vandaan komt. Diana zegt ook nog eens dat Telames 
weddenschap onzin is, en dat zijn tirannie bovendien schandelijk en lasterlijk is. 
Telame antwoordt een heer te kennen die uit is op een opgesloten maagd, maar hij 
kan alleen haar portret bekijken.1370 Diana vertelt over een maagd die ondanks haar 
gevangenschap door haar geliefde wordt bekeken, zelfs in het bijzijn van haar 
bewakers. Telame en Valere nemen aan dat ze zinspeelt op Valere en zijn tevreden 
over de vermeende gevoelens van Diana voor Valere. Diana beklemtoont de 
oprechtheid van haar woorden en de intensiteit van haar gevoelens. Valere wordt 
steeds gelukkiger en wil nu duidelijke taal spreken door zijn liefde te openbaren, 
maar Telame vindt het mooi en duidelijk genoeg geweest. Diana blijft in de tuin 
achter samen met Lise en de verborgen Lidamant. 

                                                             
1370 Dit is een toespeling op Lidamant, maar in feite weet Telame niet dat Lidamant een portret heeft van Diana. 
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[IV.10] Diana en Lidamant zweren elkaar hun oprechte liefde. Diana vertrouwt 
Lidamant zo zeer, dat ze hem toestaat op haar kamer te slapen, omdat dit het 
veiligste voor hem zal zijn. Ze vraagt zich af hoe Lidamant morgen weer het huis uit 
kan komen, zonder gezien te worden. Dit zou namelijk negatieve gevolgen hebben 
voor haar maagdelijke eer.1371 Lidamant zou zondermeer zijn leven voor haar eer 
op het spel zetten. Hij stelt voor dat Philipien hem de volgende ochtend moet gaan 
helpen het huis uit te komen. 

[V.1] Eduard, die samen met Karel buiten staat te wachten, maakt zich ongerust, 
omdat de dames nog steeds binnen zijn. Een raam gaat open en Heintje laat hen 
dichterbij komen. 
[V.2] Hij legt uit dat de deur op slot zit en dat ze met een ladder via het raam 
naar buiten moeten klimmen. Er wordt een ladder gezocht en gebracht. 
[V.3] Ze klimmen naar buiten. Izabelle heeft nog steeds een slecht geweten. 
Karel spreekt haar nog eens moed in en beklemtoont de uitzonderlijke situatie, 
die om een uitzonderlijke aanpak vraagt. Ze zien Geeraardt naderen. Heintje en 
Eduardt vluchten het huis van Leonore in. 
[V.4] Karel stelt Izabelle gerust, die vreest dat haar broer haar herkent. Oom 
Luikas is er blijkbaar ook bij, want Karel zegt dit een goede gelegenheid te 
vinden om hem op de hoogte te stellen van Geeraardts malle weddenschap. 
[V.5] Geeraardt wil weten wat Karel hier voor zijn huis doet en hij bespot hem. 
Karel antwoordt Izabelle te kunnen zien en te spreken wanneer hij dat wil. 
Luikas wil weten waar dit allemaal over gaat en Karel legt uit dat hij met 
Izabelle wilde trouwen, maar dat Geeraardt hem dat niet toestond en hem zelfs 
uitschold. Geeraardt begint hem onmiddellijk weer te beledigen en zegt dat hij 
voor zijn zus een betere kandidaat heeft gevonden. Dat is Jochem, die Izabelle 
niet om haar goederen, maar zelfs helemaal zonder bruidsschat wil huwen. 
Luikas begrijpt het, maar veroordeelt Geeraardts beledigende uitingen. Nu 
begint Karel over de weddenschap te vertellen en het feit dat Geeraardt Izabelle 
opgesloten houdt. Luikas vindt dat verschrikkelijk. Geeraardt is bang dat Karel 
de weddenschap zal winnen door Izabelle te ontvoeren. Hij gelooft dat hij 
daarvoor twee mannen, als vrouwen verkleed, heeft meegebracht. Karel 
antwoordt dat één van de twee dames hier zijn toekomstige vrouw zal zijn. 
Geeraardt schept weer hoop, omdat hij gelooft dat Karel nu geen oog meer op 

[V.1] Tomire vraagt Lise waarom ze zo vroeg op is. Zij zegt dat ze slecht heeft 
geslapen, omdat ze over een spook heeft gedroomd. Dit spook ziet ze nu weer 
verschijnen. 
[V.2] Lidamant komt vermomd en gewapend de gang uit. Tomire en één van de 
bewakers denken dat hij de duivel is. Lidamant eist dat de huisdeur wordt geopend, 
dat gebeurt en hij gaat naar buiten terwijl hij een schot lost. Tomire is erg bang 
voor de consequenties. 
[V.3] Telame heeft het lawaai gehoord en komt kijken wat er aan de hand is. De 
angstige Tomire vertelt wat er is gebeurd. Telame is van streek. Tomire geeft toe uit 
doodsangst niet adequaat te hebben gereageerd. Telame wil met Diana en Lise 
praten. 
[V.4] Telame verwijt Diana eerloosheid en wil haar vermoorden. Diana roept om 
hulp. Telame vindt dat een eermoord de enige manier is om zich van geroddel en 
schande te zuiveren. De vermeende stalknecht vindt echter dat degene gestraft 
moet worden die haar eer heeft geschonden. Diana antwoordt dat die helemaal niet 
is geschonden. Ze is ervan overtuigd dat Telame haar alleen wil vermoorden, omdat 
hij dan haar erfdeel krijgt. Ze is boos op haar broer en wil in een klooster of dood, 
als ze maar weg kan van haar broer. Die neemt haar niet serieus en geeft de 
vermeende stalknecht de opdracht alles te bewaken tot hij terug is met Valere. 
[V.5] Philipien stuurt Tomire weg en geeft Diana de opdracht zich gereed te maken, 
omdat ze dadelijk zullen vluchten. Philipien zegt nog eens dat Lidamant veel van 
haar houdt en haar vandaag nog wil huwen. Om te kunnen vluchten zegt hij tegen 
de bewakers zijn ring kwijt te zijn. De jonge vrouwen en hij beschrijven de grote 
waarde van de ring en Philipien noemt plaatsen waar hij hem kwijt geraakt zou 
kunnen zijn. Hij stuurt één van de bewakers naar buiten om de ring te zoeken. Nu 
de deur open is kunnen Lise en Diana ontsnappen. 

                                                             
1371 Anders dan in de tegenvertaling gaat het bij Blasius en in de brontekst telkens alleen over de uiterlijke eer. Zo lang niemand op de hoogte is van eerloos gedrag, 
heeft niemand daar moeite mee. 
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zijn zus heeft, maar Karel zegt ondanks dit huwelijk bij Izabelle te gaan slapen. 
Geeraardt wil direct weer wedden dat hem dat niet lukt en Karel stemt in. 
Luikas veroordeelt dergelijke weddenschappen. 
[V.6] Leonore verschijnt en ze hebben het over de nieuwe weddenschap. Ook 
daar moet ze het geld van bewaren. 
[V.7] Joris komt terug van de apotheek. Geeraardt scheldt ook hem uit, omdat hij 
het huis heeft verlaten. Joris verzekert echter dat de neef, Izabelle en Katrijn nog 
binnen zijn. Joris gaat naar binnen.  
[V.8] Karel laat Izabelle haar masker afnemen. Ze bekent verloofd te zijn met 
Karel. Geeraardt slaat aan het tieren en beledigt zijn zus, maar Luikas roept hem 
tot orde. Karel is ontsteld over die tirade, omdat de eer van Izabelle niet is 
geschonden. Eduardt bevestigt dit. Geeraardt heeft de weddenschappen 
verloren en Kornelia moet de inzet brengen. 
[V.9] Geeraardt begint ook Joris verbaal aan te vallen en wil dat die naar buiten 
komt. Joris durft dat niet. Eduardt belooft hem dat de rest van de groep hem zal 
beschermen. 
[V.10] Leonore geeft het geld aan Karel die het door geeft aan Heintje en aan 
Katrijn. Geeraardt is nog steeds ontsteld en begint weer slecht over Izabelle te 
praten. Zij legt zelf aan Geeraardt uit waarom ze van huis is weggelopen en ze 
houdt Geeraardt daarvoor verantwoordelijk. Hij heeft haar immers zes jaar lang 
opgesloten en niet goed voor haar gezorgd. Daarom restte haar niets anders dan 
zich in het geheim te verloven. Izabelle houdt van Karel en ze vragen oom 
Luikas toestemming om te mogen trouwen. Luikas kan hen wel begrijpen. 
Jochem wil niet meer met Izabelle trouwen, omdat hij geen vrouw wil die een 
ander bemint. Geeraardt biedt Izabelle nu aan Karel aan, maar onder dezelfde 
voorwaarden als die van Jochem, dus zonder goederen. Luikas verbiedt dit. Ten 
slotte maakt Leonore nog bekent dat ze niet met Geeraardt zal trouwen, omdat 
ze onlangs 100 pond heeft verloren en nu minder dan 200.000 gulden heeft. Ze 
gelooft nu niet meer aantrekkelijk genoeg te zijn voor Geeraardt. Daarom heeft 
ze zich met Eduardt verloofd, zegt ze. Geeraardt voelt zich door allen in de steek 
gelaten en geeft Joris de schuld. Joris zegt dat Geeraardt na het uitbetalen van de 
bruidsschat niets over zal houden, omdat hij alles verwed heeft. Katrijn stelt 
Joris ervan op de hoogte dat ze al geruime tijd met Heintje verloofd is en dus 
niet met Joris zal trouwen. Plotseling schiet Geeraardt de koffer met de schatten 
te binnen. Hij schept weer moed, maar krijgt direct te horen dat de koffer leeg is. 
Nu hoopt Geeraardt op zijn erfdeel van oom Luikas, maar die wil vanwege 
Geeraardts gedrag zijn testament veranderen zodat hem niets toekomt. 
Geeraardt staat versteld. Luikas vindt dat Geeraardt naar een klooster in Leuven 

[V.6] Lidamant staat op de hoek te wachten. De dames versluieren zich en Philipien 
gaat terug naar het huis. Plotseling komen Valere en Telame op. Diana schrikt, maar 
Lidamant stelt haar gerust, ze is immers vermomd. 
[V.7] Telame maakt grapjes over het feit dat Lidamant blijkbaar andere vrouwelijke 
begeleiding heeft gevonden. Lidamant vraagt of Telame hem zijn liefdesgeluk dan 
niet gunt en Telame wenst hem veel geluk ermee. Hij is echter wel een beetje 
achterdochtig en vermoedt dat Lidamant het spook was. De twee heren gaan naar 
huis en Lidamant brengt Diana en Lise naar een plaats die de gravin heeft 
voorbereid voor de twee jonge vrouwen. 
[V.8] Telame heeft van de bewakers gehoord dat Diana verdwenen is. Hij begrijpt 
niet hoe dat kon gebeuren. Valere kan niet geloven dat Diana is gevlucht, omdat ze 
daarmee haar eer zou schaden. 
[V.9] Telame hoort dat de bewakers alles heeft uitgevoerd zoals hun is opgedragen, 
maar dat de gewaande stalknecht haar heeft meegenomen. Tomire vertelt dat de 
stalmeester bij Lidamant hoort en een bedrieger is, en dat Lidamant waarschijnlijk 
via de koffer is binnen gekomen. Tomire herhaalt nog eens dat de weddenschap 
buitengewoon dom was. Telame wil revanche door een duel. Maar Valere wil niet 
duéllérén vanwégé zo’n dommé wéddénschap. Hij wil Diana niét méér huwén, 
omdat ze van iemand anders houdt, maar hij wil Telame wel helpen. 
[V.10] Akaste komt met een gewapende man en brengt het bericht dat de koningin 
het hele gezelschap wil zien. 
[V.11] De gravin wacht op een besluit van de koningin en spreekt Diana moed in. 
[V.12] Telame beklaagt zich over zijn eerverlies. De gravin antwoordt dat hij de 
weddenschap heeft verloren. Telame is bezorgd over zijn eer en de gravin vindt dat 
Lidamant met Diana moet trouwen. Door de status van Lidamant heeft Telame dan 
meer eer dan voor de weddenschap. Telame weigert dit echter. Wanneer de gravin 
zegt dat dit het besluit is van de koningin, moet Telame zich daarbij – onder protest 
– neerleggen. 
[V.13] Lidamant en Diana verschijnen. Telame is nu weer rustig en vergeeft zijn zus. 
Hij vindt het geen gekke weddenschap, omdat zijn zus haar eer heeft behouden. De 
gravin vat nog eens samen dat het onmogelijk is een maagd te bewaken. Philipien 
wordt nu door Telame en de bewakers uitgescholden voor bedrieger. De gravin 
prijst echter zijn kunsten en wil hem belonen. Philipien wil geen geld, maar vraagt 
om de hand van Lise. Dat ze beiden geen geld hebben, vindt Philipien geen 
probleem, omdat hij goed kan bedriegen en hij Lise dit vak zal leren. Philipien biedt 
aan de aanwezigen zijn diensten aan als bedrieger. Desalniettemin geeft de gravin 
hun 200 pond voor de bruiloft. Telame geeft hem de zes paarden cadeau en de 
bedienden. Lidamant geeft hem de 1000 pond die hij door de weddenschap heeft 
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moet gaan, omdat zijn karakterfouten (nijd, knorrigheid, boosheid, gierigheid) 
prima in een klerikale omgeving passen. Geeraardt legt zich daarbij neer. Joris 
zal zijn heer begeleiden. Eduardt nodigt iedereen uit om te gaan eten en te 
drinkén op dé drié vérloofdé stéllén. Luikas zégt dat Gééraardt ‘loon na wérkén’ 
heeft ontvangen en dus niet ongelukkig hoeft te zijn. Zijn verstand was door zijn 
gierigheid helemaal vertroebeld. 

gewonnen. Diana zegt dat Philipien en Diana nu als rechtschapen mensen kunnen 
leven. Lidamant benoemt Philipien nog snel tot stalmeester en vergewist zich nog 
eens van de oprechtheid van de gevoelens van Philipien. 

Fielebout (komedie)1372 

HERVERTALING 
Nil, Fielebout, óf de dókter tegens dank, 1680. 

INITIAALVERTALING 
[Soolmans], De gedwongen doctor, 1671. 

Personages1373 
De initiaalvertaling wijkt nauwelijks af van de Franse brontekst wat betreft de personages, hun emoties en karakters. Nil heeft een tweede komedie van Molière in 
dit stuk verwerkt. Zo komen de vier medici uit Molières L’armour médecin in de Nilvertaling voor, te weten M. TOMES, M. DES FONDANDRES, M. MACROTON en M. BAHYS. 
Ook nemen bijvoorbeeld de personages Rykert en Pieternel tekst over van Sganarelle en Lysette uit L’amour médecin. Verder heeft het genootschap buurman 
Robbert en de twee boeren Tibaut en Perin ingevoegd. Ook de karakters zijn enigszins aangepast. Zo is Fielebout bij Nil iets beschaafder dan Sganarelle die de min 
Iaquelijne voortdurend lastigvalt. Ook heeft Nil bijvoorbeeld de jaloezie van Iaquelijnes man Lukas geschrapt door de rol van Lukas te veranderen in Rykerts broer 
Melis. Melis en Pieternel zijn bij Nil niet getrouwd. Het plan van Volkert om met Lusyntje te trouwen wordt eerder bekend gemaakt, namelijk in de eerste scènes van 
het eerste bedrijf. In de eerdere versies blijkt dit pas halverwege de komedie. Daardoor zijn de gebeurtenissen in de eerste helft van de brontekst en de 
initiaalvertaling vooral aan het toeval onderworpen. In de Nilversie zijn de acties doorgaans gepland. 

 
FIELEBOUT, een tuinier SGANARELLE, Man van Martijntje 
WOBBETJE, Vrouw van Fielebout MARTIJNTJE, VROU VAN SGANARELLE 
RYKERT, een Oud man GERONTE, Vader van Lusinde 
LUSYNTJE, Dóchter van Rykert LUSINDE, Dochter van Geronte 
VOLKERT, Vryer van Lusyntje LEANDER, Minnaer van Lusinde 
DR. SMULLER, DR. NYPEWYN, DR. TEEMER, DR. RABBELAAR Ø 
HUIBERT, Knécht van Rykert VALERIUS, Huysdienaer van Geronte 

                                                             
1372 Franse brontekst: Molière, Le Médecin malgré lui, 1885. Nil heeft nog een tweede komedie van Molière in zijn vertaling verwerkt, te weten: Molière, L’amour 
médecin, 1666. 
1373 Franse brontekst: SGANARELLE, mari de Martine / MARTINE, femme de Sganarelle / GÉRONTE, père de Lucinde / LUCINDE, fille de Géronte / LÉANDRE, amant de Lucinde 
VALÈRE, domestique de Géronte / LUCAS, mari de Jacqueline / JACQUELINE, nourrice chez Géronte, et femme de Lucas / M. ROBERT, voisin de Sganarelle / THIBAUT, père de 
Perrin / PERRIN, fils de Thibaut. 
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MELIS, Boer van Rykert LUKAS, Man van Iaquelijne 
PIETERNEL, Meid van Lusyntje IAQEULIJNE, Minnemoêr van een kleyn kindt van Geronte, Vrou van Lukas 
PLEUNTJE en TRYNTJE, Boere-Meiden van Rykert Ø 
PIET, KRELIS, KLAAS, HEIN en SYMEN, Boeren in de Buurt van Rykert Ø 
Ø ROBBERT, een buerman van Sganarelle 
Ø TIBAUT, een Boer 
Ø PERIN, zijn Zoon 

Plaats van handeling en gespeelde tijd1374 

Het Blyspél speelt in de Diemermeer, omtrént, én op de Hófstéê van Rykert, én in 
de zélfde tyd, daar het in vertoond wordt. 

Ø 

Inhoud 

De initiaalvertaling volgt de Franse brontekst heel nauwkeurig, soms heeft Soolmans er zinnetjes aan toegevoegd of weggelaten zonder dat dit invloed heeft op het 
handelingsverloop. De vertaling van Nil is vrijer. Zo heeft het genootschap de scènes II.1 tot en met II.5 toegevoegd, overgenomen uit Molières L’armour médecin (II.1 
tot en met II.5). Nil heeft de woorden van de personages Sganarelle en Lisette uit L’amour médecin in de mond gelegd van Rykert en Pieternel. Ook zijn er in de 
tegenvertalingen overtollige nevenhandelingen weggelaten: zoals de avances van Sganarelle richting Iaquelijne en een bezoek van twee boeren die de gewaande 
dokter willen consulteren. Terwijl de bronteksten in proza zijn geschreven, zijn de initiaalvertaling én tegenvertaling berijmd. 
 
[I.1] Fielebout en zijn vrouw Wobbetje ruziën met elkaar. Fielebout wil geld van 
haar voor de kroeg, maar Wobbetje weigert dit. Ze wil dat haar man gaat werken. 
Fielebout klaagt over vrouwen in het algemeen en zijn vrouw in het bijzonder. Hij 
verwacht respect van Wobbetje, onder andere omdat hij vijf jaar bij een doktor 
heeft gewoond en daar de redekunst heeft geleerd. Wobbetje scheldt hem echter 
uit voor zuiplap die het hele bezit van zijn gezin aan drank besteedt. Ze herinnert 
hem aan zijn plichten als vader en echtgenoot. Het bekvechten gaat door en 
Fielebout dreigt haar met fysiek geweld als ze zich niet inhoudt. Als Wobbetje 
doorgaat met haar verwijten, begint Fielebout haar met een stok te slaan. 
Wobbetje roept om hulp.  

[I.1] Sganarelle en zijn vrouw Martijntje ruziën met elkaar. Zij wil dat hij zijn 
levensstijl verandert en hij eist meer respect van haar, hij heeft namelijk zes 
jaar bij een arts gewoond en heeft daar de kunst van de welsprekendheid 
geleerd. Hij heeft spijt van zijn huwelijk en Martijntje klaagt over de 
geldverkwisting van Sganarelle door zijn drinkgedrag en zijn voorliefde voor 
het dobbelen. Sganarelle probeert de woedende Martijntje tot bedaren te 
brengen, maar zij blijft hem uitschelden. Sganarelle gaat haar vervolgens met 
een stok te lijf. 

[I.2] Volkert verschijnt en verwijt Fielebout zijn ruw gedrag tegenover zijn vrouw. 
Wobbetje klaagt over Fielebouts drankprobleem, zijn agressieve gedrag en zijn 
slechte arbeidsmoraal. Fielebout antwoordt dat het Vierdag (vrije dag) is, daarom 

[I.2] Robbert komt en zegt dat Sganarelle zijn vrouw zo niet moet behandelen. 
Martijntje valt uit tegen Robbert. Ze vindt namelijk dat hij zich er niet mee 
moet bemoeien. Robbert probeert nog eens te vergeefs de twee met elkaar te 

                                                             
1374 In de Franse brontekst ontbreekt een tijds- en plaatsaanduiding. 
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hoeft hij niet te werken. Wobbetje vraagt of het op die dag wel geoorloofd is zijn 
echtgenote te slaan en naar de kroeg te gaan. Fielebout voelt zich geprovoceerd 
door die opmerking en wil haar weer slaan, maar Volkert komt tussenbeide en 
berispt Fielebout. Hij verwacht van Fielebout dat hij zijn rol als echtgenoot en 
familiehoofd voortaan beter gaat vervullen, anders zal hij hem financieel niet 
meer ondersteunen. Nu blijkt dat Volkert in het verleden een huis voor Fielebout 
en zijn gezin heeft gekocht. Volkert duldt geen tegenspraak en verwacht dat 
Fielebout zich met zijn vrouw verzoent. Fielebout belooft ten slotte geen fysiek 
geweld meer te gebruiken tegen zijn vrouw. Maar werken wil hij vandaag niet. 
Volkert staat dit toe en geeft hem zelfs de hele week vrij, mits hij zich netjes 
gedraagt. Volkert vraagt Fielebout om geheim onderdak en biedt hem daarvoor 
geld. Fielebout gaat akkoord. Wobbetje gelooft niets van Fielebouts beloftes. 
Volkert krijgt haar uiteindelijk zover dat ze instemt in een verzoening. Fielebout 
wil nu naar de kroeg om de verzoening te vieren en vraagt Volkert om geld. Die 
geeft hem wat munten, maar niet zonder hem te waarschuwen voor 
drankmisbruik. 

verzoenen, maar Martijntje geeft aan Sganarelle de opdracht Robbert af te 
ranselen.1375 Robbert betuigt spijt over zijn inmenging en vertrekt. Nu wil 
Sganarelle zich weer met zijn vrouw verzoenen, maar die wil dat niet. 
Sganarelle biedt zijn excuses aan en belooft haar nooit meer zo hard te zullen 
slaan. Hij zegt echter ook dat het pak slaag nodig was, omdat Martijntje zo 
ongehoorzaam is en geeft haar vervolgens de opdracht haar huishoudelijke 
taken voort te zetten, terwijl hij hout gaat sprokkelen. 

[I.3] Wobbetje wil Fielebout zijn gedrag betaald zetten, maar Volkert vraagt haar 
daarmee tot na zijn vertrek te wachten, omdat hij moeilijke zaken moet regelen. 
Hij vertelt vervolgens over zijn liefde voor Lusyntje. Rykert, haar vader, 
dwarsboomt echter nog steeds een officiële verbintenis en heeft hem zelfs 
verboden zijn geliefde te zien. Rykert is zeer materialistisch ingesteld en heeft 
zelfs van Volkert geëist dat die de enige erfgenaam van zijn oom zou worden. 
Toen Rykert er twee maanden geleden achter kwam dat Volkert en Lusyntje 
elkaar in het geheim zien, heeft hij besloten zijn dochter snel aan Lubbert, een 
oude, welgestelde, gierige man, uit te huwelijken. Sindsdien houdt hij zijn dochter 
opgesloten zodat Volkert haar niet eens een brief kan sturen. Volkert heeft een list 
bedacht om bij zijn geliefde te kunnen komen. Hij wil doen alsof hij een dokter is, 
die tot mei daarvoor in het huis van Fielebout heeft gewoond. Als dokter verkleed 
wil hij Lusyntje genezen, die gisteren begon te doen alsof ze ziek was. Pieternel, de 
dienstmeid van Rykert, helpt bij de uitvoering van het plan.  

[I.3] Martijntje voelt zich verongelijkt en wil wraak nemen. 

[I.4] Pieternel vertelt dat Lusyntje sinds gisteren doet alsof ze ziek en stom is. 
Daarmee begon ze toen Lubbert haar ten huwelijk wilde vragen. Toen Pieternel 
zei een wonderdokter te kennen die zulke gevallen kan genezen, werd ze 
onmiddellijk naar die dokter gestuurd. Ze kwam terug met het bericht dat die 

Ø 

                                                             
1375 In de brontekst biedt Robbert aan om samen met Sganarelle diens vrouw te slaan. 
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dokter pas vandaag terug zou komen van een reis. Volkert verheugt zich op een 
wederzien met Lusyntje. Pieternel waarschuwt hem niet met de knechten mee te 
gaan die hem straks komen halen. Andere dokters, die ondertussen in het huis 
van Rykert en Lusyntje zijn, kennen hem niet en het hele plan zou in gevaar 
kunnen komen. Pieternel wil snel weer vertrekken, zodat de knechten haar niet 
aantreffen. Volkert wil nog snel een brief voor Lusyntje schrijven en die aan haar 
meegeven, maar daar is geen tijd meer voor. Wobbetje gaat Volkert helpen en 
geeft Pieternel de opdracht tegen de knechten te zeggen dat Fielebout de dokter is 
die ze zoeken. Ze kan het hele plan niet toelichten, omdat daar nu geen tijd voor is. 
[I.5] Er is ook geen tijd het plan aan Volkert uit te leggen, want de knecht van 
Rykert verschijnt, samen met een boer. Volkert gaat zich verstoppen. 

Ø 

[I.6] Huibert en Melis zijn op zoek naar de dokter die hier woont. Wobbetje prijst 
zijn geneeskundige capaciteiten aan en zegt dat hij op het ogenblik in de kroeg zit. 
Ze legt uit dat hij helemaal niet als een geleerde man oogt, omdat hij op die manier 
zijn kunst verborgen kan houden. Hij ontkent soms zelfs dat hij een dokter is, 
waartegen alleen een pak slaag helpt, aldus Wobbetje. Zij noemt zijn naam, 
beschrijft zijn uiterlijk en prijst nog eens zijn vaardigheden. Daarvoor haalt ze 
twee voorbeelden aan om te laten zien dat hij ook blinden, doven en stommen kan 
génézén. Dé twéé mannén zijn gélukkig dat zé zo’n goédé doktér hébbén kunnén 
vinden. Wobbetje geeft aan elk van de twee mannen een knuppel, waarmee ze 
Fielebout moeten herinneren aan zijn beroep. Fielebout nadert en Wobbetje gaat 
snel weg. 

[I.4] Valerius en Lukas zijn op zoek naar een arts die niet te duur is. Martijntje 
is nog steeds aan het nadenken over wraak op haar man. Ze ziet de twee heren 
niet en botst tegen ze aan. Ze raken in gesprek en Martijntje zegt een arts te 
kennen. Uit een terzijde blijkt dat dit haar wraak op Sganarelle zal zijn. Ze 
stuurt de twee mannen het bos in, waar Sganarelle hout aan het sprokkelen is 
en zegt dat hij een merkwaardige arts is die soms beweert geen medicus te zijn. 
Met stokslagen krijgt men hem echter zo ver dat hij zijn beroep toegeeft. Ze 
prijst Sganarelles medische kennis en vertelt over de medische wonderen die 
hij zou hebben verricht. De heren zijn diep onder de indruk van haar verhalen. 

[I.7] Fielebout loopt in beschonken toestand zingend richting huis. Daar wordt hij 
door Huibert en Melis aangesproken. Als ze zeker weten dat dit Fielebout is, 
zeggen ze dat hij hun werd aanbevolen. Fielebout neemt aan dat het om zijn 
vaardigheden als tuinier gaat en prijst zijn kunsten op dat gebied. Wanneer 
Huibert en Melis zeggen hem vanwege zijn medische reputatie te willen 
consulteren, denkt Fielebout dat de twee mannen gek zijn. Hij blijft volhouden dat 
hij geen dokter is, waarna Melis en Huibert besluiten hun knuppels te gebruiken. 
Om zich uit die netelige situatie te redden, zegt Fielebout dat hij arts is. Vanwege 
de harde slagen gelooft hij er haast zelf in dat hij arts is. Het beste argument is de 
beloning die ze hem beloven. Huibert en Melis zeggen dat hij een stomme moet 
genezen. Fielebout zegt dat hij zich eerst wil verkleden. 

[I.5] Sganarelle is al zingende hout aan het hakken.1376 Wanneer hij Valerius en 
Lukas ziet naderen, vreest hij om zijn kan bier naast hem. Valerius en Lukas 
beginnen hem te ondervragen. Sganarelle, die denkt dat ze hout willen kopen, 
prijst zijn bundels hout aan. Ten slotte spreken ze hem aan als arts. Wanneer 
hij dit ontkent, ranselen Valerius en Lukas hem af tot hij zegt dat hij wel arts is. 
Valerius en Lukas leggen uit dat Lusinde haar spraakvermogen kwijt is en dat 
Sganarelle haar moet genezen. Wanneer hij hoort dat hij daarvoor betaald 
wordt, is hij heel blij met zijn nieuwe professie. Hij vraagt een doctorshoed en 
een toga. 

                                                             
1376 Evénals in dé bron zingt Soolmans’ Sganaréllé één drinkliéd, maar hét liéd in dé initiaalvértaling is langér dan dat uit dé brontekst. Ook vermeldt Soolmans de 
mélodié van hét liédjé érbij, té wétén: ‘Mijn liévé Iakélijn, mijn zoété bollé méisjé’. 
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[I.8] Fielebout vertelt aan Volkert dat hij opeens tot dokter is gepromoveerd. 
Volkert vraagt hem aan Lusyntje, zijn patiënte, een brief te geven. Hij legt uit dat 
ze haar ziekte alleen suggereert en vraagt Fielebout om hulp. Vervolgens geeft hij 
hem de dokterskleren, die hij aanvankelijk zelf wilde gebruiken om bij Lusyntje te 
kunnen komen. Fielebout helpt graag mee bij dit plan. 

Ø 

[II.1] Pieternel informeert bij Rykert over de dokters. Daarbij blijkt dat Rykert 
denkt dat veel doktoren beter helpen. Pieternel uit zich er negatief over. Meer 
dokters zijn volgens haar overbodig. Rykert snoert haar de mond. Pieternel meent 
dat Lusyntje door een echtgenoot kan worden genezen, anderszins kan haar 
alleen een liefdesdokter [toespeling op ander stuk van Molière] helpen. 
[Brontekst: L’amour médecin, II.1] 

Ø 

[II.2] Dr. Smuller, één van de vier dokters die Lusyntje hebben onderzocht praat 
met Rykert over haar gesteldheid. Pieternel weet dat diens laatste patiënt is 
overleden, wat dr. Smuller onmogelijk acht. Rykert gelooft dit niet, zegt dat ze 
haar mond moet houden en gaat de artsen betalen. 
[Brontekst: L’amour médecin, II.2] 

Ø 

[II.3] De artsen zijn nu onder elkaar en kramen allerlei onzin uit; eerst over het 
aanzien van Amsterdam en Parijs, dan over eten en drinken. 
[Brontekst: L’amour médecin, II.3: een vergelijkbaar onzinnig gesprek, maar over 
andere onderwerpen] 

Ø 

[II.4] Rykert komt terug en vraagt naar een remedie voor de ziekte van zijn 
dochter. Eerst wil geen arts iets zeggen, vervolgens praten ze allemaal tegelijk. De 
een zegt dat aderlating de enige remedie is, de ander vindt dat dit een grote fout 
zou zijn, maar dat de stoelgang door twaalf darmspoelingen opgewekt moet 
worden. Er ontstaat een discussie tussen twee artsen over de beste 
geneesmethode, waarbij de artsen elkaar aan hun onlangs overleden patiënten 
herinneren. 
[Brontekst: L’amour médecin, II.4] 

Ø 

[II.5] Rykert is ten einde raad, hij weet niet wie hij moet geloven. De twee overige 
dokters, de één spreekt erg langzaam en de ander heel snel, praten veel, maar 
zeggen in feite alleen dat beide behandelingen toegepast moeten worden en dat 
de kans op overlijden niet kan worden weggenomen. De artsen vertrekken. 
[Brontekst: L’amour médecin, II.5] 

Ø 

[II.6] Rykert is boos op de dokters, omdat ze hem niet wijzer hebben gemaakt. 
Pieternel brengt het bericht dat Lusyntje nu ook suïcidale aanvallen heeft. Rykert 
vraagt zich af waar Melis en Huibert blijven met de onbekende dokter.  
Pieternel zegt dat Lusyntje geen dokter, maar een man nodig heeft. Rykert 
antwoordt dat zijn dochter de rijke weduwenaar niet wilde die hij voor haar had 

Ø 
 
 
 
≈ [II.1] 
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geregeld. Pieternel vertelt over Volkert en diens zieke oom die hij zal beërven. 
Daarmee wil ze de argumenten van Rykert tegen dit huwelijk ontkrachten. Rykert 
dreigt haar met het Spinhuis, als ze hiermee doorgaat. 
[II.7] Huibert en Melis vertellen over de dokter die volgens hen zelf geestelijk niet 
helemaal gezond is. Zo wilde hij niet gezien worden door de andere dokters en 
staat hij daarom nog buiten te wachten. Desondanks is Fielebout een zeer 
geleerde en bekwame dokter, aldus Huibert. 

[II.1] Valerius en Lukas vertellen aan Geronte dat ze de beste dokter hebben 
gevonden om zijn dochter Lusinde weer beter te maken. Ze vertellen ook over 
de dwaasheid van de zogenaamde arts, die af en toe zijn ambacht verloochent. 
Valerius gaat hem halen. Iaquelijne, de min van een jongere zoon van Geronte 
heeft haar twijfels bij de medische aanpak van dit probleem. Ze zegt dat een 
vrijer het probleem van Lusinde beter zou oplossen. Geronte gelooft daar niets 
van. Hij had zijn dochter immers een huwelijk met Horatius voorgesteld. Nu ze 
ziek is, wil Horatius wachten met de bruiloft tot ze weer helemaal gezond is. 
Iaquelijne antwoordt dat Leander een betere bruidegom voor Lusinde zou zijn. 
Geronte vindt Leander echter te arm. Hij is weliswaar de enige erfgenaam van 
een rijke oom, maar voor Geronte is dat niet voldoende, want op het ogenblik 
heeft Leander geen middelen. Iaquelijne probeert Geronte te overtuigen door 
voorbeelden van slechte huwelijken op te noemen, maar Geronte wil er niets 
van horen. Lukas, de man van Iaquelijne, die heeft meegeluisterd, roept haar op 
het matje, vanwege haar ongepast gedrag jegens hun dienstheer. 

[II.8] Fielebout komt binnen in ouderwetse dokterskleding. Rykert moet zijn 
doktershoed opdoen, omdat Hippocrates dit zo zou hebben bepaald. Wanneer 
Rykert wil weten waarvoor hij dat moet doen, zegt Huibert dat hij Fielebout niet 
mag ondervragen, omdat die dan zijn kennis gaat verloochenen. 

[II.2] Valerius verschijnt samen met Sganarelle. Sganarelle slaat pseudo-
geleerde taal uit en probeert Geronte met stokslagen te laten bekennen een 
medicus te zijn. Geronte is ontsteld over het gedrag van Sganarelle. Valerius en 
Lukas verklaren Sganarelles gedrag met diens waanzin waarin hij soms 
verkeert. Sganarelle heeft ondertussen spijt van zijn aanval en biedt zijn 
excuses aan. Hij zegt nu Lusinde te willen genezen, maar dan ontdekt hij 
Iaquelijne en begint haar onzedelijk te betasten. Lukas protesteert en vertelt 
aan Sganarelle dat dit zijn vrouw is. Sganarelle gaat maar door en omhelst haar 
nu zelfs. Lukas blijft protesteren. 

Ø [II.3] Sganarelle probeert weer aan Iaquelijnes borsten te komen en Lukas gaat 
er weer tegen in. Iaquelijne snauwt Lucas toe dat ze zichzelf wel kan 
verdedigen. 

[II.9] Pieternel brengt het bericht dat er nog zes dokters staan te wachten. 
Fielebout verklaart onder geen omstandigheden met die anderen samen te willen 
werken, omdat hij zijn kennis niet prijs wil geven. Rykert geeft het bevel de 
andere dokters weg te sturen. 

Ø 

[II.10] Pleuntje en Tryntje vertellen dat er steeds meer dokters komen die 
allemaal een honorarium eisen. Rykert geeft geld aan de dienstboden, en geeft de 
opdracht dat ze allemaal moeten vertrekken, met als voorwendsel dat Lusyntje 
slaapt. Tegen Pieternel zegt hij dat ze Lusyntje moet gaan halen. 

Ø 
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[II.11] Rykert vertelt Fielebout over de ziekte van zijn dochter. Fielebout praat 
allerlei onzin over haar naam en zijn geneesmiddelen, waarmee hij haar zal 
helpen. Wanneer Rykert vraagt waar die geneesmiddelen zijn, antwoordt 
Fielebout dat hij ze allemaal in zijn hoofd heeft. Vervolgens wil hij de naam van 
Rykert weten. 

Ø 

[II.12] Lusyntje en Pieternel komen de kamer binnen. Fielebout stelt de bezorgde 
vader met allerlei onzinpraatjes gerust. Hij bekijkt Lusyntje en maakt een 
opmerking waardoor ze moet lachen. Dit noemt hij een goed teken. Vervolgens 
vraagt hij naar haar kwalen. Ze antwoordt met gebaren en enkele geluiden. 
Fielebout zegt haar niet te verstaan en Rykert legt uit dat dit nu juist het probleem 
is. Bovendien is dit probleem urgent, want haar bruidegom heeft de bruiloft 
uitgesteld. Fielebout heeft daar geen begrip voor, er is immers niets beters dan 
een stomme echtgenote. Na enkele onderzoeken komt hij tot de conclusie dat 
Lusyntje stom is. Pieternel prijst zijn geleerdheid. Rykert informeert naar de 
oorzaak voor haar stomheid informeert en Fielebout antwoordt dat dat komt 
omdat ze niet kan praten. Rykert blijft doorvragen en Fielebout begint te vertellen 
ovér dé groté (in dé bétékénis van lichamélijké léngté) Aristotélés én dé ‘péccant 
humorés’ (zondigé sappen). Nadat hij doorheeft dat Rykert geen Latijn kent, praat 
bijna uitsluitend pseudo-Latijn. Vervolgens gaat hij over naar het Nederlands en 
houdt hij een ingewikkeld medisch betoog. Rykert vraagt waarom zekere organen 
in de diagnose een andere plaats hebben dan gewoonlijk. Fielebout antwoordt dat 
de organen vroeger op een andere manier in het lichaam lagen, maar dat de 
artsen dit ondertussen hebben veranderd. Fielebout vraagt of Lusyntje heeft leren 
lezen en Rykert beaamt dit. Hij geeft haar de brief van Volkert en trekt Rykert weg 
van haar. Dan vraagt hij Lusyntje of ze de geneesmiddelen van de apotheker wil 
innemen. Lusyntje knikt heel blij. Fielebout schrijft Spaanse wijn, vijgen en 
makronen of witbrood voor, omdat de wijn haar aan de praat zou krijgen. Rykert 
is tevreden. Fielebout wil later op de dag samen met de apotheker terug komen 
om te zien hoe het met Lusyntje gaat. 

[II.4] Sganarelle onderzoekt Lusinde. Ze veinst niet te kunnen praten en maakt 
onbegrijpelijke geluiden en gebaren. Sganarelle vraagt nogal gedetailleerd naar 
haar ontlasting, voelt haar pols en stelt ten slotte de diagnose: stomheid. 
Iaquelijne is onder de indruk van de doctor. Wanneer Geronte naar de oorzaak 
van de stomheid vraagt, filosofeert Sganarelle over de kennis van Aristoteles en 
dé ‘péccant huméur’ dié dé oorzaak zou zijn van haar lijdén. Als Sganaréllé 
doorkrijgt dat Geronte geen Latijn kent, gaat hij door in het pseudo-Latijn. 
Iaquelijne is wederom onder de indruk en haar man betreurt dergelijke 
bekwaamheden nooit te hebben verworven. Sganarelle praat nu weer 
Nederlands en wijdt uit over dampen en lichaamssappen die verantwoordelijk 
zouden zijn voor de toestand waarin Lusinde verkeert. Geronte gelooft het 
verhaal van de arts. Hij vraagt zich alleen af, waarom de arts zekere organen op 
en andere plek situeert. Sganarelle legt uit dat de positie van de menselijke 
organen onlangs is veranderd. Geronte is gewoonweg niet op de hoogte van de 
nieuwste medische ontwikkelingen. Die verontschuldigt zich voor zijn 
onwetendheid. Sganarelle raadt in Spaanse wijn gedoopte suikermakronen aan 
als medicijn. Hij wil nu vertrekken, maar wil later terugkomen om naar Lusinde 
te kijken. Plotseling wil hij Iaquelijne genezen. Zij zegt echter gezond te zijn en 
Sganarelle legt uit dat ze juist daarom behandeld moet worden, maar zij laat 
zich niet overtuigen. Hij wordt betaald en allen vertrekken, behalve Sganarelle. 

Ø [II.5] Leander verschijnt en vraagt Sganarelle om hulp. Pas wanneer Leander 
hem geld geeft, luistert Sganarelle naar hem. Leander legt uit dat Lusinde 
slechts doet alsof ze niet kan praten Op die manier wil ze een huwelijk met 
Horatius voorkomen. Om geen achterdocht te wekken vertrekken ze naar een 
rustig plekje, waar Leander hem de rest wil vertellen. Sganarelle is bereid hem 
te helpen. 

[III.1] Volkert is onherkenbaar in zijn apothekerskleding. Hij vindt het wel jammer 
dat hij geen Latijn kent, maar Fielebout stelt hem gerust. Rykert is namelijk nogal 
kippig en ze hebben de hulp van Lusyntje en Pieternel. Volkert krijgt de opdracht 

[III.1] Leander heeft zich verkleed als apotheker. Hij vreest echter ontmaskerd 
te worden, omdat hij niets afweet van geneesmiddelen. Sganarelle vertelt hem 
dat hijzelf geen arts is en dat niemand dat doorhad, omdat hij gekleed is als een 
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zo weinig mogelijk te praten. Fielebout is ervan overtuigd dat Volkert voor een 
apotheker zal worden aangezien, omdat hijzelf ook voor dokter wordt gehouden. 
Dan wijdt Fielebout uit over het slechte beroepsethos van artsen. 

dokter. Er volgt een kritisch betoog over het gedrag van artsen in het algemeen. 
Sganarelle ziet twee boeren naderen die bij hem op consult willen komen. 
Leander vertrekt. 

Ø [III.2] De twee boeren, vader en zoon, komen omdat hun vrouw/moeder ziek is. 
Ze lijdt aan hypocrisie. De middelen van de andere dokters hebben niet 
geholpen. Sganarelle doet alsof hij hun niet kan verstaan. Dat houdt hij vol 
totdat één van de twee hem een buideltje met geld geeft. Nu staat Sganarelle 
open voor vragen en stelt hij een diagnose op afstand. Hij geeft de mannen 
medicijnen mee in de vorm van een stuk kaas dat zogenaamd gevuld is met 
goud, gestampte koraal en parels. De twee boeren bedanken en vertrekken. 

Ø [III.3] Sganarelle begint meteen weer met Iaquelijne te flirten als hij haar ziet, 
terwijl Lukas hen afluistert.1377 Sganarelle wil Iaquelijne overhalen Lukas te 
verlaten, omdat ze een betere man verdient. Iaquelijne vindt haar man niet 
ideaal, maar ze is nu eenmaal met hem getrouwd en zal hem dus niet verlaten. 
Lukas komt te voorschijn. Iaquelijne en Sganarelle nemen afscheid van elkaar 
en gaan weg. 

[III.2] Rykert vertelt dat het met Lusyntje nog slechter gaat dan eerder die dag. 
Fielebout noemt dit een goed teken en stelt de apotheker voor. Hij zal Lusyntje 
snel beter laten worden. Fielebout zegt dat Lusyntje met hem en de apotheker 
onmiddellijk in de tuin moet gaan wandelen. Volgens hem gaat het om leven en 
dood. Rykert begrijpt er niets van maar accepteert de woorden van de dokter. Hij 
laat Lusyntje roepen, maar blijft alsmaar doorvragen over Fielebouts ideeën. 
Fielebout antwoordt met een lang medisch betoog. 

[III.4] Geronte stuurt Lukas naar Lusinde. 
[III.5] Sganarelle en Leander komen terug voor het onderzoek van Lusinde. 
Geronte vertelt dat Lusinde er nu nog slechter aan toe is dan eerder vandaag. 
Sganarelle noemt dit een goed teken. Hij stelt Leander voor als persoon die 
Lusinde van dienst zal zijn. 

[III.3] Wanneer Lusyntje de kamer binnenkomt, stuurt Fielebout de zogenaamde 
apotheker naar haar toe en trekt hij Rykert weg uit haar directe omgeving. Hij 
probeert Rykert door allerlei pseudo-medische vragen en uitwijdingen af te 
leiden. Opeens roept Lusyntje iets. Rykert is diep onder de indruk. Lusyntje zegt 
onmiddellijk, dat ze niet met Lubbert gaat trouwen en dat ze alleen Volkert wil 
huwen. Rykert is van de kaart, en vraagt of Fielebout haar weer stom kan maken. 
Dat is volgens Fielebout niet mogelijk. Wel kan hij Rykert doof maken, maar dat 
ziet Rykert niet zitten. Rykert wil Lusyntje ondanks haar wensen en protest met 
Lubbert en niet met Volkert laten trouwen. Fielebout heeft een oplossing: ze moet 
snel meegaan met de apotheker die kruiden tegen haar verzet heeft. Rykert stemt 
in en Lusyntje en Volkert vertrekken. 

[III.6] Sganarelle wil dat Lusinde met de apotheker gaat praten. Hijzelf neemt 
Geronte mee naar de andere hoek van de kamer en probeert hem met allerlei 
medische onzinpraat af te leiden. Plotseling roept Lusinde iets. Geronte is blij 
dat ze weer kan praten. Wanneer Lusinde echter direct uitroept met niemand 
anders dan met Leander te zullen trouwen en niet naar haar vaders te zullen 
luisteren, vraagt Geronte of de dokter haar weer stom kan maken. Sganarelle 
zegt van niet, maar biedt Geronte aan hem doof te maken. Dat wil Geronte 
liever niet. Sganarelle biedt aan Lusinde van haar aanval van emancipatie te 
bevrijden: ze moet meegaan met de apotheker die haar van haar kwaal zal 
genezen. Dit zegt hij in vrij ambigue bewoording. Lusinde en Leander 
vertrekken. 

                                                             
1377 Ook hier begint Sganarelle weer te zingen, anders dan in de bron. 
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[III.4] Rykert is geïnteresseerd in de kruiden en Fielebout vertelt weer veel 
kletsverhalen. Vervolgens zegt Rykert trots hoe hij het huwelijk van Lusyntje en 
Volkert heeft weten te voorkomen. Fielebout roemt Rykert voor zijn 
vooruitziende blik.  

[III.7] Geronte vertelt aan de dokter hoe hij Lusinde afschermt voor Leander. Hij 
is trots op zijn oplettendheid. 

[III.5] Melis komt op en vertelt dat Lusyntje met Volkert is gevlucht. Hij wijst 
Fielebout aan als schuldige. Rykert wordt kwaad. Hij laat Melis de gewaande 
dokter bewaken en gaat zelf de schout halen. 

[III.8] Lukas vertelt dat Lusinde is weggelopen met Leander. Volgens hem is 
Sganarelle daar verantwoordelijk voor. Sganarelle krijgt een touw om zijn nek 
gelegd en Geronte gaat de schout ontbieden. 

[III.6] Fielebout probeert Melis zover te krijgen dat hij hem laat lopen, maar dat 
lukt hem niet. 

[III.9] Martijntje ziet haar gevangen man. Ze probeert Lukas zo ver te krijgen 
over hem te laten lopen, maar die weigert dat. 

[III.7] Rykert heeft meerdere boeren opgetrommeld die roerspanen en 
méstvorkén bij zich hébbén. Zé willén mét z’n allén voorkomén dat Fiélébout 
vlucht. 

[III.10] Sganarelle smeekt Geronte om genade. 

[III.8] Volkert verschijnt met een getrokken degen om Fielebout te beschermen 
voor de gewapende boeren. Hij vertelt hoe hij op zijn vlucht met Lusyntje klerken 
van de notaris is tegengekomen. Zij wisten hem te vertellen dat zijn oom net is 
overleden. Volkert is volgens het testament de enige erfgenaam en voldoet nu dus 
aan de eisen die Rykert aan de huwelijkskandidaat van Lusyntje had gesteld. Als 
bewijs overhandigt Volkert het document aan Rykert. Rykert stemt nu in met het 
huwelijk. Fielebout is blij dat hem niets ergs is overkomen. Hij vraagt zijn vrouw 
voortaan meer respect te tonen, aangezien hij als arts een hoge maatschappelijke 
positie heeft bekleed. Dit beroep wil hij ook in toekomst uitoefenen. 

[III.11] Leander en Lusinde komen terug, omdat ze niet zonder toestemming 
van Geronte willen trouwen. Leander vraagt Geronte om de hand van Lusinde 
en vertelt dat hij ondertussen het bericht heeft gehad dat zijn rijke oom is 
overleden. Hij beschikt nu dus over voldoende middelen om met Lusinde in het 
huwelijk te treden. Geronte geeft zijn toestemming. Sganarelle is opgelucht 
nadat hij vrij is gelaten, maar hij wil wraak nemen op zijn vrouw die hem in die 
netelige situatie heeft gebracht. Leander vraagt hem echter om genade, omdat 
alleen goede dingen uit deze verwikkeling zijn voortgekomen. Sganarelle ziet af 
van zijn wraak, nu hij door die omstandigheden dokter is geworden. Toch 
vermaant hij nog even zijn vrouw hem voortaan respectvoller te bejegenen. 


