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Voorbericht
De uitnodiging van de redaktie van het K.L.P., een nieuwe uitgave te verzorgen van
Pieter Langendijks eerste toneelstuk, de ‘Don Quichot op de bruiloft van Kamacho’
heb ik met veel genoegen aangenomen. Deze eersteling van de toenmalig populaire
toneeldichter, een van onze beste vertegenwoordigers van het klassicistische blijspel
in het begin van de achttiende eeuw, is altijd nog ‘met vermaak’ leesbaar en speelbaar.
Voor het voortgezet en het wetenschappelijk onderwijs in de letterkundige
geschiedenis blijft het een waardevol historisch document. Daarom is het verheugend
dat dit boekje aan kan sluiten bij verschillende andere reeds in deze reeks verschenen
toneelstukken van Langendijk, zoals De Zwetser, Het wederzijds huwelijksbedrog,
de Xantippe, die door andere auteurs zijn verzorgd. Ik ben de redaktie dankbaar, dat
zij mij de vrije hand heeft gelaten bij de inleiding en de bewerking van het spel. Mijn
aandacht was in hoofdzaak gericht op de dramatische waarde en op enkele historische
facetten; de commentaar bedoelt alleen, het snel begrijpen van de tekst te bevorderen.
Binnen afzienbare tijd hoop ik de uitgave van De wiskunstenaars en van de Spiegel
der Vaderlandsche Kooplieden gereed te hebben. Dan is langzamerhand weer een
vrijwel complete serie van Langendijks toneelwerken in het Klassiek Letterkundig
Pantheon verkrijgbaar.
Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn wetenschappelijk medewerker aan de
Universiteit te Groningen, de heer Drs. P.P.J. van Caspel, die de commentaar met
mij heeft doorgenomen en geholpen heeft bij de correctie der drukproeven.
Groningen, februari 1973.
G.A. van Es.
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Inleiding
Langendijks eerste toneelstuk, dat hij bij de publicatie in 1712 zelf als blijspel heeft
aangeduid, is de dramatisering in drie bedrijven van een kleine episode uit het tweede
deel van de bekende roman van Cervantes: de dolende ridder met zijn extatische
liefde voor Dulcinea, die slechts in zijn verbeelding bestaat, verschijnt als
belangstellende toeschouwer op de bruiloft van een rijke landman Camacho, waar
hij partij kiest voor de verstoten minnaar van de bruid, de herder Basilio. Van dit
summiere gegeven uit een gedeelte van de roman, dat zeker niet tot de meest
verrassende en boeiende episoden van het beroemde verhaal behoort, heeft Langendijk
een zeer vrij gebruik gemaakt. Tot vrije armslag was hij ten dele gedwongen, omdat
de stof zoals Cervantes ze hem verschafte, te weinig gedetailleerd was en vooral ook
te weinig dramatische allure bezat, om zo zonder meer in een toneelstuk te kunnen
worden omgezet. Dat hij zich daarvan duidelijk bewust is geweest, blijkt uit zijn
voorbericht ‘Aan den Leezer’ in de tweede druk, die eveneens in 1712 verscheen.
Daarin zegt hij o.a.: ‘Ik vond my dan eindelyk door lust aangenoopt om een spel van
die stoffe te dichten, waar in ik de vryheid gebruikt hebbe van den Roman niet
regtdraats te volgen: maar myne eigene vindingen te gebruiken, ontleenende daar
uit alleen de hoofdstof.’*) Wat dan die eigen vindingen zijn, kan te voorschijn komen
uit een diepergaande vergelijking tussen het verhaal en dit blijspel. De uitvoerige
analyse van het drama die wij daarvoor nodig hebben, is ook overigens geen overtollig
werk. Want van een bevredigende ontleding van de dramatische structuur van dit
eerste toneelstuk van Langendijk is in de handboeken en in de speciale vakliteratuur
over deze zo belangrijke blijspel-dichter uit de periode van het Nederlandse
klassicisme, nog maar weinig terecht gekomen. Die analyse kan dan tevens dienen
om ons een indruk te geven van het dramatisch vermogen van de jonge Langendijk
toen hij in 1711 debuteerde als toneeldichter. En verder zal die analyse het
uitgangspunt vormen voor de herwaardering van Langendijks toneelwerk, tegenover
de langzamerhand verouderde inzichten van de overigens zeer verdienstelijke
schrijvers over Langendijk, de heren C.H.Ph. Meijer en F.Z. Mehler.

Analyse van het toneelstuk
Het verhaal van Cervantes in de hoofdstukken 19-21 van deel II komt in grote lijnen
hierop neer: Don Quichot ontmoet een gezelschap van twee studenten en twee
dorpelingen op ezels, die zijn interesse wekken voor de bruiloft van de rijkste landman
in La Mancha en voor de daarmee

*) Zie voor de volledige tekst de Bijlage I, blz. 185. Ik kom op dit bericht straks in ander verband
terug.
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samenhangende teleurstelling in de liefde van de herder Basilio. Na enkele niet ter
zake doende voorvallen, komen ze 's avonds samen bij het feestende dorp aan. Don
Quichot mengt zich niet in de vreugde, maar overnacht met Sancho Pança in het veld
onder de blote hemel. De volgende morgen echter is hij toeschouwer op het feest en
Sancho doet zich te goed aan het gebraden gevogelte, dat de kok hem daar als in een
soort luilekkerland toeschuift. Er wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van
enkele spelen en voorstellingen, speciaal van een allegorische dans, waarin feitelijk
de liefde van Basilio voor de bruid als de echte wordt erkend. In hun gesprekken
over de situatie trekt Sancho partij voor Camacho, van wiens lekkernijen hij profiteert,
maar Don Quichot neemt het op voor Basilio. Tenslotte volgt er weer een omstandig
verhaal van de bekende list van Basilio, die tot het gewenste resultaat voert. Don
Quichot valt hem bij met woord en daad, als de volgelingen van Camacho de wapens
trekken.
Langendijk heeft deze epische, uit dramatisch oogpunt vrij arme gegevens over
drie bedrijven moeten verdelen, die natuurlijk niet met de verdeling van Cervantes
over zijn drie hoofdstukken parallel konden lopen, wanneer Langendijk als kind van
zijn tijd bij ‘de schikking van het spel’ ‘de Fransche tooneelwyze (ik had haast gezegd
wetten) wilde volgen’.*) Eerste eis van de klassicistische theorie was, dat het drama
zich op een en dezelfde plaats continu afspeelt, dwz. zonder temporele hiaten en
zonder decorwisseling, binnen het tijdsbestek van één dag of van 24 uur. De
ontmoeting met de studenten heeft hij daarom geheel opgeofferd. Don Quichot
verschijnt bij hem ook niet door introductie, maar louter toevallig, hoewel van te
voren gesignaleerd en gezocht. Het gezichtspunt (of de zgn. point of view) dat in het
epische gegeven gericht is op de hoofdpersoon van de roman, Don Quichot, is bij
de dramatische verwerking verlegd naar de personen die met de bruiloft te maken
hebben. De intrigue van het spel is dan ook reeds begonnen als de dolende ridder in
de vijfde scène ten tonele verschijnt. Hij komt niet, zich bewust van de plaatselijke
omstandigheden, de rol van de gewaarschuwde toeschouwer en bemiddelaar spelen
die, zoals in het verhaal, tenslotte zijn zwaard als doorslaggevend gewicht in de
schaal legt, maar loopt als een dwaas ‘met de klompen’ door het liefdesspel heen,
tot hij door Bazilius in zijn plan wordt ingekapseld.
Zo spelen twee themata dooreen: de tekening van Don Quichot en Sanche Pance
en de liefdesaffaire van Kamacho - Quiteria - Bazilius. Dat laatste thema staat centraal
en vormt tevens het dramatisch kader, waarin het eerstgenoemde wordt opgenomen.
Daarom heeft Langendijk het aan de epiek ontleende liefdesthema breder uitgesponnen
dan het verhaal aangaf: de intrigue van het spel is van het begin tot einde gericht

*) zie Voorbericht 2e druk in de Bijlage I
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op de oplossing van de conflictsituatie tussen de twee minnaars van de ene geliefde.
De scènes waarin de dolende ridder en zijn schildknaap optreden, zijn structureel
ondergeschikt aan dat hoofdthema. Op welke wijze, dat zal straks nader uit de analyse
blijken. Maar ik leg er hier vast nadruk op, om de lezer voor te bereiden op mijn
kritische beoordeling van sommige beschouwingen in de bestaande literatuur over
de Don Quichot van Langendijk. Bij de aanvang van het spel is Bazilius er op gespitst
zijn geliefde Quiteria te schaken. Door allerlei wederwaardigheden mislukt dat tot
tweemaal toe. Daarmee zijn twee bedrijven gemoeid. De beide pogingen tot de vlucht
behoren tegenover het verhaal tot de ‘nieuwe vindingen’ van de toneelschrijver. Pas
in het derde bedrijf, geheel aan het einde daarvan, vindt de onverwachte wending
plaats, door de dramatische verwerking van het epische gegeven: de gefingeerde
zelfmoord van Bazilius. Grote verschillen bestaan er ook tussen verhaal en drama
wat betreft de ‘personele bezetting’. In de eerste plaats treden de personen van het
eerste plan, die in het verhaal van Cervantes slechts vaag zijn aangegeven, in de
dramatische verwikkeling noodzakelijkerwijze in levende lijve, dat wil zeggen
sprekend en handelend, naar voren. Dat geldt behalve voor Bazilius, voor Quiteria,
haar vader Leontius, maar ook voor de boerse minnaar Kamacho. Ook zijn er enkele
nieuwe personen toegevoegd, die op het tweede plan hun aandeel leveren in het
dramatisch gebeuren en kleur en fleur geven aan de verbeelde toneelwerkelijkheid.
In de eerste plaats zijn dat, overeenkomstig de eis van het klassicistische toneel, de
vertrouwensfiguren van de manlijke en de vrouwelijke hoofdpersonen, zulks ter
voorkoming van ‘onnatuurlijke’ monologen: Valasko, de vriend van Bazilius, Laura,
de ‘speelnoot’ van Quiteria. Maar een geheel aparte figuur van eigen vinding is
Meester Jochem de ‘schoolmeester en rijmer’ en eigenlijk ook de Waalse kok, al
wordt er in het verhaal wel, maar dan zeer terloops, van een kok gesproken. Tegenover
en tussen dit reeds gevarieerde plaatselijke gezelschap, uitgebreid met ‘zwijgers’,
zoals bruiloftsgangers, boeren en boerinnen, dansers en muzikanten, en edellieden
uit het gevolg van Bazilius, staan dan die twee binnendringende zonderlingen, de
romantische ridder en zijn grappige schildknaap, die herhaaldelijk de boel op stelten
zetten. Bazilius, bij Cervantes ‘een jonge herder’, wordt door Langendijk als
onbemiddeld edelman voorgesteld. De tegenstelling die daardoor, in afwijking van
Cervantes. geschapen wordt tussen de twee minnaars, de één een edelman, de ander
een grove boer, heeft ingrijpende gevolgen voor de structuur van het drama. Om het
effect van die tegenstelling, zeker ook met het oog op de sympathieën en antipathieën
van het toeschouwend publiek, heeft Langendijk het boerse karakter van Kamacho
opzettelijk aangedikt: bij Cervantes is deze slechts rijk, maar als landman noch grof,
noch dom, noch belachelijk.
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Een meer gedetailleerde analyse van het spelgebeuren in de opeenvolgende bedrijven
kan het vermogen van de jonge Langendijk, om uit zijn eenvoudige epische gegeven
een levendige vertoning op de planken te zetten, nog duidelijker aantonen.
Als het gordijn opengaat voor het eerste bedrijf, worden we getuigen van het
blijkbaar reeds aan de gang zijnde gesprek tussen twee vrienden, Bazilius en Valasko,
die zoals we uit de loop van die eerste scène opmaken, elkaar daar in ‘een Bosch,
bij een dorp in Mancha’ toevallig ontmoeten. Op ongezochte wijze worden we zo
ingeleid in de dramatische situatie.
Bazilius, een arme edelman, die lang afwezig is geweest vanwege zijn verblijf aan
het hof, is te hulp geroepen door zijn geliefde, Quiteria. Haar vader Leontius, een
landedelman, heeft tegen haar zin de huwelijksverbintenis met de door een erfenis
rijkgeworden, maar door haar verafschuwde boer Kamacho doorgezet. Vandaag zal
de bruiloft worden gevierd. Bazilius zal haar nu volgens afspraak op deze plek
ontmoeten en hoopt haar dan te bewegen, met hem te vluchten. Zijn vriend echter
staat sceptisch tegenover dit plan: de zaak is verloren, haar vader is onvermurwbaar,
de toebereidselen voor de bruiloft zijn getroffen, Quiteria heeft zich gewonnen
gegeven en zal nooit haar eer op het spel zetten door een dolle vlucht. Bazilius echter,
de optimist, hoewel enigszins nerveus, toch zelfbewust en vol energie, laat zich niet
uit het veld slaan: hij vertrouwt op de ware gevoelens van Quiteria en op zijn
overredingskracht. Maar wat voert Valasko eigenlijk hierheen? Iets wat met de
geschiedenis van Bazilius en Quiteria niets te maken heeft: hij is uitermate geboeid
door een zonderlinge figuur, die in de omtrek is gesignaleerd, een dolende ridder,
Don Quichot, het mikpunt van veler spot, maar die toch ‘zeer geestig (dwz. vol esprit)
redeneert van veele zaaken’ en die ‘kloek (= wijs) is en geleerd’. Het is nu Bazilius'
beurt om verbaasd en sceptisch te zijn: Is Don Quichot een levend mens? Hij dacht
dat die figuur alleen maar in een bekend boek voorkwam! Maar nee, Valasko betoogt
nadrukkelijk dat hij werkelijk bestaat, een merkwaardig ridder, mengeling van
verhevenheid en dwaasheid, en bovendien vergezeld van een onnozele schildknaap
Sanche Pance, die alle bittere lotgevallen van zijn meester deelt uit een domme zucht
naar een rijke beloning. Valasko zal niet rusten voor hij ‘die gekken’ zelf heeft gezien.
Deze entrée van het spel is uitermate belangrijk, ten eerste omdat zij blijkens een
vergelijking van de opeenvolgende uitgaven, eerst in de derde druk is toegevoegd
(zie het voorbericht ‘Aan den Leezer’ op blz. 42), maar vooral voor een juister
interpretatie van de Don Quichot-figuur in dit spel en de bedoeling van de auteur,
waarover in de literatuur een en ander te doen is geweest. We komen daar straks op
terug. Als nu de twee vrienden in de verte Leontius en Kamacho zien aankomen,
hebben ze net tijd om zich achter een paar bomen te verschuilen. Op zijn snoeverige
wijze en in zijn boeretaaltje wijst Kamacho
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deze open plek in het bos aan als de meest geschikte plaats voor zijn grandioze
bruiloftspartij. Met dat ze door willen lopen, komt Quiteria hen tegen, met Laura,
haar vriendin. Een komische samenloop van omstandigheden: heimelijk op weg naar
haar ware geliefde, loopt ze de haar opgedrongen huwelijkspartner tegen het lijf.
Met moeite weet ze zijn grove aanhaligheden af te weren. Haar verklaring dat ze nog
eens voor het laatst met haar vriendin op deze stille plek alleen wil zijn, kan maar
nauwelijks de ontwakende argwaan van Kamacho wegnemen. Als hij dan toch met
Leontius vertrokken is, vindt de ontmoeting der gelieven plaats. Quiteria, door de
gevaarlijke omstandigheden geagiteerd, bang voor ontdekking, is in wanhoop geneigd
het huwelijk met Kamacho als fait accompli te aanvaarden. Bazilius, gepassioneerd,
doet haar zijn voorstel samen te vluchten. De aarzelende Quiteria, verschrikt door
plotseling rumoer van naderend ‘volk’, snelt weg. Bazilius, een moment beduusd,
ontwijkt nog net een aankomend tweetal. Het is Don Quichot, te paard, met Sanche
Pance op zijn ezel. Een vermakelijke typering van deze beide zonderlinge figuren,
waarover de toeschouwers al in de eerste scène iets hebben horen verluiden en die
hier nu toch plotseling levend voor hen staan, volgt reeds uit hun eigen woorden: de
tevergeefse uitdagende roep van Don Quichot achter de ontwijkende Bazilius aan,
het ‘gesprek’ van Sanche tot zijn ezeltje, de alleenspraak van de in zichzelf verzonken
ridder om zijn wrede geliefde, die hem betoverd houdt en toch afkerig van hem is,
de verontwaardiging van de hoogdravende ridder over de lage begeerten van zijn
materialistische schildknaap, die zich opnieuw met schone beloften laat paaien.
Belangrijk nog is op te merken dat niet de bruiloft in dit dorp, maar het steekspel in
Saragossa het doelwit van zijn tocht is. Wanneer dan Kamacho verschijnt, argwanend
op zoek naar zijn schone bruid, ontvouwt zich een burlesk toneel, de zesde scène.
Don Quichot ziet hem aan voor een hem bekende grote held, ridder Splandor, hoewel
alles wat de angstig verbaasde boer te berde brengt, daarmee in strijd is. Om het vege
lijf te redden, biedt Kamacho zijn beurs aan, die Sanche gretig weggrist. Maar zijn
meester dwingt hem, die terug te geven. Meer interesse heeft hij voor 's ridders helm,
die deze tot Don Quichot's verwondering een muts noemt. De conclusie van het
volgend gesprek, waarin Don Quichot naar Splandors verheven familie informeert,
is de wederzijdse verdenking dat de ander door betovering uitzinnig is. Don Quichot,
om de juistheid van die veronderstelling wat hem betreft te ontzenuwen, stapt heen
over de toverlijn die Kamacho bezwerend getrokken heeft, en omhelst vol deernis
zijn zwaar beproefde ‘vriend’. Op dat moment komt de Franse chefkok, Vetlasoepe,
een ogenblik de spanning breken, hetgeen tevens aanleiding wordt tot nieuwe
verwikkelingen. Grappig is de wijze waarop Sanche de lekkerriekende kok bejegent.
Kamacho die zijn opdrachten voor het feest heeft gegeven en door dit contact met
de werkelijkheid weer wat driester
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is geworden, vraagt zijn muts terug en is bereid het optreden van Don Quichot als
een grap te beschouwen; hij nodigt Don Quichot ‘als snaak der snaken’ op de bruiloft,
met volkomen miskenning van de verheven sfeer waarin de dolende ridder leeft: ‘je
kent de boeren op de bruiloft wat vermaken!’ Maar Don Quichot, die voor zulke
discriminerende groviteiten geen oren heeft, verzinkt in eigen mijmeringen. Bij
Sanche echter vindt de boerengastheer gretig gehoor, als hij hem de heerlijkheden
van het feestmaal voorhoudt. Van zijn kant imponeert Sanche de domme boer met
zijn sterke verhalen over de heldendaden van zijn meester en de schoonheid van
Dulcinea. Kamacho die daar voor niet onder wil doen, beschrijft op zijn boerse wijze
de aantrekkelijkheden van Quiteria. Maar als hij dan zo onvoorzichtig is te beweren
dat zijn Quiteria zelfs de mooie Dulcinea overtreft, ontwaakt Don Quichot tot de
vermeende ‘werkelijkheid’, valt verwoed tegen ‘Splandor’ uit en daagt hem uit tot
een duel. Op het angstig hulpgeroep van de benauwde boer, keert de kok terug, nu
met enkele aansnellende boeren. Tegen die overmacht is Don Quichot niet bestand:
ridder en schildknaap bezwijken smadelijk onder de stokslagen der boeren, die zij
voor tovenaars houden. Maar een nieuwe wending treedt in bij de verschijning van
de ware edellieden, Bazilius en Valasko. Na een komische samenvatting van het
gebeurde door Kamacho en een explicatie van Don Quichot en Sanche Pance, neemt
Bazilius de dolende ridder, ‘de roem der helden’, in bescherming. Valasko brengt
hem in veiligheid, Bazilius en Kamacho, de twee rivalen, blijven een ogenblik
tegenover elkaar staan. Bazilius bestraft Kamacho over zijn schandelijke mishandeling
van ‘zo'n edel man’, hij praat hem de verdenking uit het hoofd als zou achter het
optreden van Don Quichot een list van Bazilius schuilen om de bruiloft in de war te
sturen. Integendeel, Bazilius erkent, dat hij het spel heeft verloren, doet afstand van
de bruid, betuigt zijn vriendschap voor Kamacho en neemt zelfs diens uitnodiging
voor de bruiloft aan, althans als hij er tijd voor mocht vinden. Opgelucht trekt de
bedrogen Kamacho die zich thans volledig overwinnaar waant, verder op zoek ‘na
myn liefstentje’.
Bazilius, alleen, barst uit in een jammerklacht, een parallel van Don Quichot's
verzuchtingen: Quiteria is hem ontrouw, tegen de domme macht van het geld ‘dat
een dwaas behaag'lyk maakt in zyn reden’ is hij niet opgewassen. Als hij in de diepste
vertwijfeling voor ‘eeuwig’ afscheid van haar wil nemen, verschijnt zij opnieuw ten
tonele. Haar gezindheid blijkt heel anders te zijn, dan Bazilius op grond van haar
plotseling ontwijken vermoedde. De storende komst van Don Quichot was oorzaak
van dit misverstand. Ze is hem trouw, is alleen (zoals een fatsoenlijk meisje in de
17e-18e eeuw, althans op het officiële toneel, betaamt!) bevreesd voor haar eer en
is daarom bang voor een vlucht, die ingaat tegen de wil van haar vader. Maar van
lieverlede laat ze zich overhalen: over een uur zal
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Bazilius hier in de buurt met een rijtuig gereed staan om haar te ontvoeren. Met die
afspraak scheiden de gelieven. Bazilius weer geheel man van de daad. Quiteria nog
steeds vol angst en beven. Daarmee eindigt het eerste bedrijf: nieuwe spanning over
het verder verloop van de geschiedenis is gewekt.
Opzettelijk heb ik van de inhoud van deze dertien scènes wat uitvoerig verslag
gedaan. Men kan er verrast uit opmaken, hoe handig deze debuterende toneelschrijver
zijn summier gegeven epische stof wist te ensceneren en door groepering en
tegenstelling van de personen, maar ook door vervlechting van de motieven op naar
het lijkt ongekunstelde wijze een verwikkelde dramatische situatie te scheppen. De
scènes, vol levendige actie, vormen onmisbare schakels in een groeiend geheel, dat
de toeschouwers door zijn gecompliceerdheid aanvankelijk verbijstert, maar hen
toch gaandeweg als een ongezochte doch vermakelijke samenloop van handelingen
en omstandigheden bezighoudt. Kern van de zaak blijft de bekende driehoeksfiguur
tussen Bazilius-Quiteria-Kamacho, een variant op het oude thema van de rivaliteit
om de begeerde vrouw. Ook de rol van de vader die uit materiële overwegingen de
hartewens van zijn dochter negeert, is een traditioneel gegeven. Nieuw is op zichzelf
evenmin de tendentieuze tegenstelling tussen de sympathiek getekende ware minnaar
en de onsympathieke protégé van de vader. Maar wat deze gangbare gegevens
verlevendigt is in de eerste plaats dat door deze liefdesgeschiedenis het Don
Quichotmotief heengespeeld wordt. Wel is het waar, dat Langendijk ook die
combinatie op zichzelf genomen ontleend heeft aan zijn epische bron, maar even
zeer is het waar, dat hij die verstrengeling van die twee motieven op een geheel eigen
wijze tot stand heeft gebracht in zijn dramatische voorstelling. De constructie van
dit eerste bedrijf is geheel zijn eigen vinding en illustreert zijn toneeltechnische
knapheid, zijn juiste kijk op wat op het toneel de toeschouwer boeien kan. Hij
beantwoordt daarmee geheel aan de toen geldende eisen voor het humoristische
toneel. De dynamische grondlijn van de intrigue (Bazilius probeert Quiteria te
schaken) wordt herhaaldelijk afgebroken of doorkruist door storende elementen. De
ontmoeting van Bazilius en Quiteria wordt eerst in gevaar gebracht door de op
dezelfde plek rondlopende rivaal, die van zijn kant bezig is zijn tegen de belangen
van Bazilius ingaande ‘handelingslijn’ tot ontwikkeling te brengen (de voorbereiding
van de huwelijkssluiting als vervulling van eigen intense begeerte). Daarna wordt
het streven van Bazilius gefrustreerd door de verschijning van Don Quichot, over
wie nota bene de beide vrienden in de eerste scène wel gesproken hebben, maar die
niets met de liefdessituatie te maken heeft en zich ook niet bewust is van zijn storende
aanwezigheid. Bazilius, die aanvankelijk niet in het reële bestaan van Don Quichot
had geloofd, wordt hier op onthutsende wijze van zijn werkelijk bestaan op de hoogte
gebracht. Evenzeer hindert
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de vreemde invaller Kamacho in zijn bewegingen, op zoek naar zijn vermiste geliefde.
Door de burleske vechtscène worden niet alleen Don Quichot en Sanche Pance, maar
wordt ook Kamacho belachelijk gemaakt. Hoewel Don Quichot oorzaak is van
Bazilius' tijdelijke ontreddering, is de laatstgenoemde zo edelmoedig om zijn
merkwaardige soortgenoot tegenover de boerse mededinger in bescherming te nemen.
Kamacho lijkt dan aanvankelijk meester van de situatie, maar Bazilius herstelt zich.
Hij hervindt zijn verloren gewaande Quiteria en spint een nieuwe intrigue. Het einde
van dit eerste bedrijf lijkt dan toch nog, tegen de bij de toeschouwers gesuggereerde
verwachting in, de vervulling van Bazilius' verlangen in te houden. Deze grilligheid
in het gebeuren wordt tot vermaak van de toeschouwers herhaaldelijk geaccentueerd
door komische elementen in de typering en tegenstelling der dramatische personen.
Serieuze figuren in de zin van niet-lachwekkend, zijn alleen Bazilius (+ Valasko),
Quiteria (+ Laura) en Leontius; de andere vertonen alle een of andere komische of
humoristische nuance. Kamacho is een mengeling van goedhartigheid en onnozelheid,
een laag-bij-de-grondse materialist, een snoever en een lafaard, boers-slim, argwanend
en toch telkens beetgenomen. Tegenover Bazilius slaat hij als medeminnaar een
povere figuur; tegenover Don Quichot is hij niets waard zolang hij alleen is, maar
maakt hij praatjes als hij hulp krijgt van soortgenoten. Dan wreekt hij zich op grove
wijze. Het meest komt hij overeen met Sanche, maar deze is sympathieker. Want
wel is ook Sanche dom, bang, belust op geld en lekker eten, een materialist; maar
zijn kluchtigheid ontwapent de toeschouwer, zijn opmerkingen zijn vaak aardig en
ad rem, en bij al zijn mopperende kritiek en zelfbeklag behoudt hij in zijn hart een
diepe bewondering voor zijn excentrieke meester. Uiteindelijk zijn het toch niet
alleen de aanlokkelijke beloningen in het vooruitzicht die hem paaien, maar een
kinderlijke eerbied voor de mysterieuze wereld waarin de ridder leeft, doet hem
sakkerend volgen. Tegenover die zonderlinge droomridder voelt de toeschouwer
zich nog steeds in het ongewisse. Het komische in deze figuur is namelijk van andere
aard: hij is wel ook belachelijk en toch verheven, zot en toch wijs, een fantastische
figuur die niet thuishoort in de realiteit van het gewone menselijke bestaan. Als ridder
is hij verwant met Bazilius, maar terwijl hij leeft in een droomwereld staat Bazilius
midden in de werkelijkheid. Hoe het precies zit tussen hem en die anderen, durven
we als toeschouwer nog niet te beslissen. Maar onze aandacht is gespannen, en de
confrontatie van al deze zo uiteenlopende figuren, naast en tegenover elkaar, geeft,
met de grillige wisselingen in het gebeuren en de tegenstrijdige verlangens der
betrokkenen, een boeiend dramatisch geheel.
In het tweede bedrijf worden de ontstane verwikkelingen tot nieuwe komische
hoogtepunten gevoerd. In de eerste scène is Kamacho nog steeds op zoek naar zijn
Quiteria. In stijgende onrust en achterdocht verbergt
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hij zich achter struiken om ongemerkt rond te loeren. Dan verschijnt een nieuwe,
onverwachte persoon, die de gang van zaken komt ophouden: Jochem de Poëet, een
karikatuur van het dichterschap, de zelfingenomen rederijker of dichtgenootschapper,
tegenhanger ook van de ware poëtische geest die met alle dwaasheid toch schuilt in
Don Quichot. Dit wellicht uit het oogpunt van goede verhoudingen tussen de
samenwerkende scènes te omvangrijke toneel (185 versregels!) verveelt de
toeschouwer geen moment, omdat hier een meesterlijk getekende figuur een aantal
uiterst komische situaties schept. Eerst praat hij in zichzelf, waaruit zowel zijn diepe
verwaandheid blijkt als zijn onbenulligheid. Dan ontdekt hij de zich verschuilende
Kamacho en schiet op hem af. Er ontstaat een zeer komische dialoog. Kamacho
vraagt naar Quiteria, Jochem antwoordt op ‘poëtische wijze’, maar uit intussen met
banale bewoordingen zijn verontwaardiging over het feit, dat hij nog niets van alle
heerlijkheden op de bruiloft heeft geproefd. Als hij zijn hart heeft gelucht, begint hij
zijn bruiloftsgedicht voor te lezen. De ongedurige Kamacho wil er nauwelijks naar
luisteren, maar Jochem laat hem niet los. Bij stukjes en beetjes krijgen we zo het
‘fraaie’ poëem te horen, een persiflage op de klassicistische gelegenheidspoëzie. Het
eindeloze reciteren en zingen van Jochem maakt de op hete kolen staande Kamacho
tenslotte zo dol van ergernis, dat het uitloopt op handtastelijkheden. Op Jochems
hulpgeroep komt Don Quichot ter bevrijding opdagen, gevolgd door de
tegenstribbelende Sanche, die bang is voor nieuwe complicaties met die ‘tovenaars’.
Kamacho is intussen verdwenen. De ontmoeting tussen Don Quichot en Jochem
geeft weer een ander, ook vermakelijk facet aan de personen en situatie: hier staat
poëet tegenover poëet! Don Quichot met zijn dichterlijke fantasterijen, tegenover
Jochem de namaakdichter bij gelegenheden.
Als Don Quichot en Sanche horen dat de boer, alias tovenaar, Kamacho de wrede
dader is, ontstaat een vermakelijke discussie over tovenaars. De nadrukkelijke, naïeve
verzekeringen van Sanche maken zo'n indruk op de fantazieloze Jochem, dat hij hem
tenslotte begint te geloven. Don Quichot vraagt naar draken om de ontvluchte tovenaar
(Kamacho) door de lucht te achtervolgen. Een fantastisch verhaal van Don Quichot
over de avonturen van de ridder van het Lam doen Jochem grote ogen van
bewondering opzetten. Hij herkent in hem de poëet: ‘Mijn heer heeft groot verstand
na 'k merk van poëzy?’ Kluchtig werken dan daar tussen door de adhaesiebetuigingen
van Sanche. Maar als deze, aangespoord door het succes van zijn meester, op zijn
beurt ‘ook iens een sprookje (wil gaan) vertellen’ wijst Don Quichot hem terecht en
geeft hij hem bevel, draken te gaan opzoeken. Op dat moment komt de nog steeds
rondspeurende Kamacho weer in de buurt. Jochem zet het op een lopen. Sanche klimt
in een boom, ondertussen zijn meester aanvurend tot de
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strijd. Don Quichot snijdt Kamacho de pas af. Om genade roepend krijgt deze de
opdracht, naar Dulcinea te gaan om haar Don Quichot's hulde aan te bieden. Uit angst
geeft Kamacho maar alles toe, hoewel hij zich vergist en blijk geeft er maar weinig
van te begrijpen. Het is een van die dolle, burleske taferelen, waarin Don Quichot
in zijn kracht is en Sanche dwaze commentaar levert, terwijl Kamacho, de ‘held van
de liefdesaffaire’, zich door en door belachelijk maakt. Als hij eindelijk een ogenblik
alleen gelaten, tot zichzelf kan komen, loopt hij weer tegen Bazilius aan, wiens tijd
het wordt Quiteria te halen. Natuurlijk vraagt Kamacho naar zijn bruid. Bazilius
wuift met doorzichtige ironie zijn jaloezie weg, zodat tenslotte de achterdochtige,
maar toch weer goedgelovige Kamacho vriendschappelijk de uitnodiging tot de
bruiloft herhaalt. Bazilius, alleen gelaten, zeker van de gunstige wending van het lot,
verheugt zich op de ontvoering van Quiteria. Maar zo vlot gaat het niet: als Quiteria
verschijnt, blijkt ze nog altijd in tweestrijd te zijn, bezorgd als ze is voor haar eer en
daarom bevreesd voor haar vader. Deze ogenblikken van aarzeling worden de gelieven
noodlottig. Ongemerkt zijn namelijk Leontius en de pastoor naderbij gekomen;
verscholen achter het geboomte beluisteren ze het laatste deel van het gesprek.
Wanneer uiteindelijk Quiteria haar schroom overwint en Bazilius wil volgen, grijpt
Leontius in. Een heftige, wat melodramatische scène volgt. De hevige verwijten van
Leontius beantwoordt Bazilius met even krachtige beschuldigingen: Leontius heeft
de belofte aan Bazilius geschonden, omdat hij belust is op het geld van een rijke
boer, Kamacho. Hoewel Leontius een ogenblik aarzelt onder de druk van deze
gerechtvaardigde grieven, houdt hij voet bij stuk. Quiteria en Bazilius worden
gescheiden op het moment, dat hun plan tot ontvluchting leek te zullen slagen. In de
volgende scène blijkt Leontius nu toch wel wat met de situatie verlegen, als Quiteria
hartstochtelijk verklaart een afschuw van Kamacho te hebben en liever in een klooster
te willen gaan dan met hem te trouwen. Wanneer Kamacho komt opdagen, dringt
Leontius er bij haar op aan, zich te beheersen. Kamacho, opgewonden blij, dat hij
eindelijk zijn bruid terug heeft, maar onbewust van de ware toedracht, voelt zich
meester van de situatie.
Het derde bedrijf brengt dan de definitieve wending ten gunste van Bazilius, dank
zij een list die hij op overrompelende wijze toepast. Het driemaal is scheepsrecht
blijkt ook hier de grondslag voor de intrigue van het blijspel. Die ontknoping komt
echter pas helemaal aan het einde van het spel: het bedrijf is dan ook voordien
opgevuld met komische scènes, waartoe vooral Don Quichot en Sanche hun bijdragen
leveren. Soortgelijke motieven als in het eerste en tweede bedrijf herhalen zich, zij
het met enige variatie en accentverschil. Zo beklaagt Sanche zich in de eerste scène
dat hij in een land vol reuzen en tovenaars al maar honger moet lijden. Vanwege een
misverstand ontstaan weer enige burleske vecht-
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scènes (2-4) tussen Don Quichot en Sanche aan de ene kant en de kok met zijn helpers
aan de andere kant. En opnieuw is het Bazilius die de vechters scheidt. Maar een
nieuw element is, dat hij Don Quichot thans opneemt in zijn complot tegen Kamacho
(5e scène). Vanaf dat moment heeft Bazilius de leiding en zet hij Don Quichot naar
zijn hand. Wanneer bijvoorbeeld in de zesde scène Kamacho ten tonele komt, wil
Don Quichot hem onmiddellijk te lijf, maar Bazilius houdt hem kort en goed tegen
met de woorden: ‘Hou ridder! wagt, tot ik het u belast’ - en dan wat milder, weet hij
hem er van te overtuigen dat dit niet de gezochte tovenaar is, maar een vriend die
hen op de bruiloft heeft genood. Een gevecht nú past namelijk niet in Bazilius' plan.
In de volgende scènes vinden de verdere toebereidselen voor het feest plaats,
afgewisseld nog door een dwaze scène ten koste van Sanche, die een gebraden hoentje
heeft gestolen en daarvoor door de kok en zijn satellieten wordt afgestraft. Ook dit
is een afwijking van Cervantes' verhaal: dáár krijgt de hongerige schildknaap een
paar bouten van de gulle kok, hier wordt hij op diefstal betrapt door de kok met wie
hij en zijn meester reeds eerder slaags zijn geweest. Al is dan het gegeven op zichzelf,
nl. een afstraffing door Sanche in een deken te jonassen, wel aan een andere episode
van de roman ontleend, de toepassing hier vormt het sluitstuk op de voorafgaande
vijandige contacten met de kok. De elfde en de twaalfde scène brengen de inzet van
het lang verwachte eigenlijke feest met zang en dans. Maar de allegorische
voorstelling uit het verhaal van Cervantes die een bedekte bedreiging inhoudt voor
Kamacho, heeft Langendijk vervangen door een onschuldige scène met typisch
Hollandse boerenliedjes. Tenslotte zal de pastoor het huwelijk inzegenen. Maar dan,
op dat uiterste ogenblik, wanneer Quiteria reeds onrustig en angstig rondkijkt waar
toch haar verlossende held blijft, komt de in het zwart geklede Bazilius plechtig
opdagen met zijn imponerende gevolg van edellieden en anderen onder wie ook de
twee verklaarde vijanden van Kamacho: Don Quichot en Meester Jochem! De
opkomst van deze fantastische stoet temidden van de feestende boeren, is weer een
verrassende toneelvondst van Langendijk. Voor de verbaasde feestgangers speelt
Bazilius zijn geveinsde sterfscène, waarmee hij zijn doel bereikt: de
huwelijksverbintenis met Quiteria. Als dat gebeurd is, springt hij op: zijn huwelijk
met Quiteria is dan een voldongen feit. De bedrogen Kamacho moet er zich wel
noodgedwongen bij neerleggen. En het feest gaat door op kosten van de nieuwe
bruidegom, die aan het hof een belangrijke functie blijkt gekregen te hebben.

Kritiek en antikritiek
Deze eersteling van Langendijk heeft in de 18e eeuw, begrijpelijkerwijze, veel succes
op de planken gehad, maar de literaire kritiek, te beginnen
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met Jonckbloet in de 19e eeuw, getuigt slechts van matige waardering. Over het
algemeen heeft men wel oog voor de levendigheid in de voorstelling van zaken,
apprecieert men ook sommige humoristische scènes, personen (Meester Jochem!)
en komische situaties, maar als toneelstuk in zijn geheel acht men het toch minder
geslaagd dan latere spelen van Langendijk. Het is vooral C.H.Ph. Meijer geweest,
die met zijn beschouwing in zijn proefschrift van 1891, voortbouwend op de nogal
zure kritiek van Jonckbloet (Geschied. d. Nedl. Letk. V, blz. 10-28) de teneur van
latere beoordelingen in de handboeken heeft bepaald. Meijer waardeert sommige
figuren wel positief, zoals Don Quichot, Sanche Pance en Meester Jochem; hij vindt
ook een aantal toneeltjes wel bijzonder aardig, maar hij levert op de compositie van
het drama (blijspel of kluchtspel?) ernstige kritiek. Zijn negatieve beoordeling van
het toneelstuk als dramatisch geheel komt neer op twee aanmerkingen, waarvan ik
de volgorde bij mijn antikritiek omkeer.
Meijer acht het namelijk een belangrijke fout in de intrigue, dat Bazilius pas bij
de ontknoping (vs. 1715) meedeelt een belangrijke functie aan het hof gekregen te
hebben, zodat hij wel de kosten op zich kan nemen voor de voortzetting van de
bruiloft. Als hij dat direkt aan Leontius had verteld, meent Meijer, zou deze de
verbintenis met Kamacho onmiddellijk hebben verbroken, zodat de hele dramatische
verwikkeling overbodig zou zijn geworden. Van Heerikhuizen deelt dit bezwaar op
blz. 239 van zijn hoofdstuk in ‘Panorama der Nederlandse letteren’. Hij vindt die
wending ‘allesbehalve fraai’ en trekt er deze conclusie uit: ‘om een ook
maatschappelijk gelukkig slot aan zijn luchtig spel te geven, zet Langendijk hier de
hele intrige op losse schroeven!’ Naar het mij voorkomt is dit bezwaar sterk
overdreven. Dat Langendijk van die gunstige wending in de maatschappelijke situatie
van Bazilius op dit slotmoment van het spel gebruik maakt, is op grond van
verschillende overwegingen te begrijpen. In het verhaal van Cervantes laat Kamacho
op zijn eigen kosten het feest doorgaan, maar trekken de herder Basilio en Quiteria
zich terug. Die oplossing heeft Langendijk uit dramatisch oogpunt onmogelijk kunnen
bevredigen. Zij paste niet in de opzet van zijn spel: het zou een te sympathieke daad
zijn van de, het hele spel door, belachelijk gemaakte boerenminnaar en niet acceptabel
zijn voor een edelman als Bazilius. Daarom alleen reeds moest Langendijk er wat
anders op vinden: voortgang van de bruiloft met de wisseling van bruidegom was
een aantrekkelijk en eigenlijk ook natuurlijk slottafereel van dit kijkspel. Het kon
dramatisch gezien zelfs moeilijk gemist worden: anders zou het spel, in plaats van
naar zijn apotheose te worden gevoerd (‘Hier wordt een balet gedanst’), aan het slot
als een pudding in elkaar zakken. Er zat dus niet veel anders op, dan Bazilius in staat
te stellen de onkosten te betalen. Zo'n gunstige wending past overigens inderdaad
geheel bij het happy end van zulke ‘blijspelen’
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in die tijd: de aanvankelijk berooide en daarom ‘verschoven’, maar via de intrigue
triomferende minnaar blijkt achteraf (gelukkig!) dan toch nog een aanvaardbare
partij. De cerebrale opmerking, dat door dit ondergeschikte detail de hele intrigue
op losse schroeven is gezet, berust niet op meebeleving van het spel door de
toeschouwer en is eventueel door een even cerebrale tegenredenering ook wel geheel
of gedeeltelijk te ontzenuwen. Stel dat Bazilius aan het eind van het tweede bedrijf
Leontius reeds van deze verandering op de hoogte had gebracht, dan was het heel
goed denkbaar geweest, dat Leontius toch aan zijn plan om zijn dochter aan die rijke
boer uit te huwelijken had vastgehouden: ten eerste omdat Bazilius ook met zijn
functie aan het hof toch maar een arme edelman bleef, in de ogen van de vader een
minder aantrekkelijke schoonzoon dan de onuitputtelijk rijke boer (vgl. vss.
1131-1134); ten tweede omdat nu eenmaal de bruiloft was geënsceneerd en Leontius
moeilijk nog terug kon: Bazilius kwam nu eenmaal te laat (vgl. vs. 1140: Bazilius,
de zaak is nu te veer verlopen). Maar al zulke overwegingen, die zonder twijfel door
spitsvondige voor- en tegenargumenten kunnen worden uitgebreid, blijven vrij zinloos
tegenover de ervaring van de toeschouwer. Die realiseert zich heus de mededeling
van Bazilius niet als een deceptie van deze aard: ‘nou, als je me dat nou es wat eerder
had gezegd, was die hele rompslomp van intrigue overbodig geweest’; maar juist
eerder als een spontane voldoening: ‘hè gelukkig, nu is alles in orde’. Ik bedoel met
‘toeschouwer’ niet een moderne kritikus, die achter zijn schrijftafel met argusogen
het spel analyseert, maar de toeschouwer uit de 18e eeuw, die het spel ‘naïef’
accepteerde als een aardig amusement, zoals Langendijk het in feite ook bedoeld
heeft.
Ernstiger lijkt Meijers tweede bezwaar: hij vindt de intrigue ‘zeer zwak’, omdat
de compositie ‘gebrek aan eenheid’ vertoont: de twee motieven die het spel beheersen,
zouden namelijk niet voldoende tot een eenheid zijn vervlochten. Don Quichot had,
zoals inderdaad in het verhaal van Cervantes gebeurt, de doorslag moeten geven bij
het tot stand komen van het huwelijk. Volgens de titel zijn, meent Meijer, Don
Quichot en Sanche Pance de hoofdpersonen. In het begin valt ook het meeste licht
op Don Quichot, maar aan het slot is hij het vijfde rad aan de wagen. De stringente
eis van ‘eenheid van handeling’, typerend voor het klassicistische toneel, hanteert
Meijer ook in zijn beschouwingen over latere spelen van Langendijk telkens weer
als doctrinaire norm. Langendijk zelf richt zich, blijkens zijn voorrede bij de derde
uitgave van zijn Don Quichot, weliswaar naar bepaalde toneeleisen van zijn tijd,
zoals die van plaats en tijd en van de continuïteit van het gebeuren, maar over die
‘beruchte’ eenheid van handeling spreekt hij toch niet. Op grond van een analyse
van Langendijks latere spelen zouden we kunnen aantonen, dat de eenheid van
handeling in de zin van een enkelvoudig intriguemotief hem van
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nature niet goed lag. In de spelen van zijn eerste periode althans zoekt hij veel meer
naar de verbinding van twee motieven of twee op elkaar interfererende dramatische
acties: zo in de Krelis Louwen, in het Wederzijdsch Huwelijksbedrog en in de
Wiskunstenaars. Het blijft dan de vraag hoe de verhouding is tussen die twee
handelingen en of zij structureel toch niet tot een meer gecompliceerde eenheid of
een samenspelend geheel zijn gebracht. Wanneer Meijer dit laatste voor de Don
Quichot wil ontkennen, dan is dat, dunkt me, grotendeels te verklaren uit een onjuiste
opvatting van Langendijks Don Quichot-figuur. Om deze romanpersoon in zijn drama
reële gestalte te geven is Langendijk ook in dit opzicht bewust afgeweken van zijn
epische bron: zoals Don Quichot zich op het toneel vertoont, wordt hij niet uitgebeeld
in de drie hoofdstukken van de roman. Dat is geen onhandigheid van de auteur zoals
Meijer beweert. Men moet bedenken dat Langendijk als dramaturg de niet eenvoudige
taak had, in enkele scènes een levende ridder van de droeve figuur te tekenen.
Daarvoor had hij meer nodig van de gegevens van de paradoxale ridderfiguur, dwaas
en toch wijs, held haftig en edelmoedig en toch kwetsbaar en bang, levend in hem
meeslepende fantasieën die op een komische wijze geënt zijn op de realiteit,
bewonderd en miskend, van het ene conflict tuimelend in het andere, telkens opnieuw
dupe van zijn halsstarrige misverstanden en misvattingen van de werkelijkheid: heel
dit veelzijdige beeld van de groteske strijder voor hoge idealen in een
vermaterialiseerde wereld wordt ons in de roman door een hele serie hoofdstukken
gaandeweg duidelijk door zijn daden en gesprekken. Langendijk moet die
tegenstrijdige elementen in enkele dialogen concentreren. In de episode die Langendijk
voor de intrigue van zijn spel tot bron diende, is echter het beeld van Don Quichot
heel weinig expressief, eigenlijk zelfs een beetje mat en nauwelijks typisch
‘don-quichotterig’. De gesprekken van Don Quichot in die drie hoofdstukken passen
bovendien helemaal niet in Langendijks opzet: daarin kiest de ridder zelf bewust
partij voor de verongelijkte herder Basilio als hij de verhalen over de
liefdesgeschiedenis hoort. En daar redeneert hij ‘heel verstandig’, en zijn optreden
aan het eind ligt in het verlengde van de in het begin opgewekte sympathie voor
Basilio. Vandaar Meijers kritische beschouwing over de Don Quichot bij Langendijk.
In het eerste bedrijf van diens spel is de figuur van Don Quichot dadelijk in stijl:
verheven én tevens belachelijk, lichtelijk tragisch maar tevens grotesk, in flagrante
strijd met de nuchtere realiteit. Hij hoort niet thuis in het gewone dagelijkse leven.
Hij loopt iedereen voor de voeten, stuurt alles in de war zonder dat hij het zelf beseft,
verstoort de normale gang van zaken. Hij staat buiten de werkelijkheid, maar zijn
agressieve aanwezigheid daar midden in, is hinderlijk. Voor zover hij niet louter
belachelijk is, is hij gevaarlijk. Voor iedereen is hij de risee, behalve echter voor
Bazilius (en Valasko) die als edelman de ridderlijke kern in hem her-
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kent - en daardoor juist zorgt voor het tragisch tegenlicht in onze beoordeling als
toeschouwer! Om hem onschadelijk te maken, maar toch ook om door zijn
imponerende figuur kracht bij te zetten aan zijn list, schakelt hij hem in bij de
ontwikkeling van zijn intrigue. Het opkomen in de laatste scène: de fantastische
ridder in het gevolg der edellieden, naast de rijmpoëet Jochem, maar zonder Sanche
die zich aan de heerlijkheden van de bruiloft te goed doet, is een voortreffelijke
toneelgreep. Au fond blijft Don Quichot evenwel onbruikbaar in de oplossingen die
het gewone leven vereist. Hij kan eenvoudig niet een beslissende invloed uitoefenen,
omdat hij een nul is in het reële leven. En daarom is het ook goed gezien van
Langendijk, dat hij in de slotscène niet een doorslaggevende rol kan spelen. Hij
fungeert slechts als boeman; en ook dat mislukt eigenlijk nog. Want Kamacho, heftig
ontgoocheld, bovendien nu niet alleen tegenover die spookridder, bruskeert aan het
slot zijn uitdaging tot een duel. En Don Quichot doet, zoals hij meermalen deed op
momenten van gevaar, zijn bedreigingen vervluchtigen in een irreële hypothetische
uitroep: ‘Ha, schelmsche ridder, zo gy maar gewapend waart: Ik zou my wreken en
U helpen van der aard!’. Maar niemand neemt meer zijn geroep au sérieux. Alles is
veranderd; de rollen zijn omgekeerd: Bazilius heeft gewonnen, Kamacho heeft het
loodje gelegd, maar Don Quichot blijft dezelfde. Nog steeds bevangen in zijn
waandenkbeelden, blijft hij Kamacho aanzien voor een boze tovenaar. Het is, als hij
daar op een stoel, boven de anderen uitreikend, gebarend staat te beweren, zijn laatste
groteske moment in dit spel, een verrassend accent op deze figuur, dat geheel past
in de visie die Langendijk op hem heeft en dat in de regie van dit slottafereel zeker
niet mag worden vergeten.
Want niet Don Quichot moest de oplossing brengen, maar Bazilius, de man van
de praktijk, de handige intrigant. Het vernuft wint het van het geld én van bruut
geweld! Niet de vechtjasserij van Don Quichot, maar na de bedaring der hartstochten
heeft het redelijk overleg de overhand. Aan de pastoor wordt tenslotte de
doorslaggevende redenering in de mond gelegd: een vrouw, die geen liefde voor je
koestert, kun je beter niet trouwen; bovendien sta je voor een fait accompli. En
Kamacho, hoewel met tegenzin, moet het toegeven: ‘Je hebt al wat gelyk, 't is waar
Pastoor, 'k beken 't. Maar 't is een grote spijt, 'k bin laelik deur 'estreeken.’

De strekking van dit toneelstuk
Dat Meijer de figuur van Don Quichot, zoals Langendijk die heeft getekend, verkeerd
heeft beoordeeld, blijkt ook uit zijn betoog over de strekking of de kerngedachte van
het stuk. Daarin beweert hij dat er een controverse bestaat tussen slot en opdracht.
Aan het eind namelijk omschrijft Bazilius de strekking in de volgende vier regels:
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Zo ziet men dat 't verstand het geld te boven gaat.
En die de wysheid om 't genot van 't goud versmaad,
Kan aan myn trouwgeval zich spiegelen en leeren
Hoe dat men schranderheid vóór schatten moet waardeeren.

Meijer interpreteert dit kortweg als ‘slimheid gaat boven geldbezit’, maar meent dat
deze moraal niet het middelpunt is, waarom het stuk draait. In Don Quichot immers
ziet hij de hoofdpersoon. Blijkens de opdracht aan de Heeren Hendrik Haak, H.Z.
en Mr. Everhard Kraaivanger zou Langendijk oorspronkelijk een andere strekking
in het stuk hebben willen leggen.
In die opdracht staan namelijk de volgende verzen:
Ik offer u, ô waarde vrinden
Den vroomen Ridder Don Quichot
Die zich iets groots durfde onderwinden:
Maar voor zyn daaden wierdt bespot,
Van volk dat hy niet wys kon maaken
Dat Amadis, en Palmeryn
En honderd Romanike snaaken,
Geen leugens, maar vol waarheids zyn.
Ik voer hem hier ten schouwtooneele:
Opdat hy met zyn zotterny
Voor and'ren (zyns gelyken) speele
Dat alle waan maar zotheid zy;
Hoe al des werelds schoone dingen
Maar by verbeeldingen bestaan
En even als 't geluid na 't zingen
In wind en lucht terstond vergaan.

Uit deze dichterlijke omschrijving van het thema concludeert Meijer ‘dat alleen de
beschrijving van Don Quichot en Sanche zijn doel is’. De uit deze regels sprekende
‘levensopvatting’ vat hij met Alberdingk Thijm (zie zijn novelle: Twee Pieters - in
de Gids 1880 II, 456) ironisch op, in tegenstelling tot Jonckbloet, die aanneemt dat
dit werkelijk ‘de levensaanschouwing van den armen wever geweest moge zijn’.
Meijer acht het onaannemelijk dat ‘een jongmens van zestien jaar zulk een theorie
van ontkenning uitsprak’, zodat hij concludeert: ‘nee, het moet de ironie van den
armen idealistischen wever geweest zijn, die zocht naar hooger, die vooruit wilde,
maar weinig hoop op slagen had, weinig kans op verwezenlijking van zijne idealen
zag’. En als hij dit, op louter hypothetische gronden, aldus heeft vastgesteld, stemt
hij in ‘met dienzelfden geleerden ... dat die aangevoerde mening uit het stuk niet
blijkt’. Want, laat hij volgen: ‘Niet de in de opdracht aangegeven strekking, de ironie
gelegen in het lot van Don Quichot en Sanche, overheerscht het geheele stuk;
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daarvoor speelt het huwelijk een te grote rol; daarvoor spreekt zich niet genoeg uit,
wat Alberdingk Thijm op deze wijze uitdrukt: ‘dat men liever in de nederlagen van
de Ridder dan in de kortstondige voldoening van zijn boersche schildknaap zou
deelen’. Dat die strekking niet voldoende blijkt, wijt Meijer dan aan het gesignaleerde
gebrek aan eenheid van handeling. De eindmoraal kan volgens hem evenmin
hoofdmotief zijn.
Deze ingewikkelde en enigszins verwarde redenering is het gevolg van
vooropgezette meningen over de persoon en omstandigheden van de auteur en een
onjuiste interpretatie van de gegeven teksten. De sombere opvatting in de opdracht
zou volgens Meijer niet die van een zestienjarige knaap kunnen zijn. We zouden
kunnen vragen: maar kan die vermeende ironie dat dan wel zijn? Het gebruik van
het woord ironie lijkt me hier trouwens misplaatst. Maar wat de doorslag geeft: het
gaat in die opdracht helemaal niet om de ‘levensopvatting’ (wat een zwaar woord!)
van een zestienjarige knaap. Immers, het staat helemaal niet vast, dat de Don Quichot
door Langendijk op zestienjarige leeftijd is geschreven, al suggereert zijn biograaf
dat in het bekende Levensbericht (zie de verzamelde uitgave van Langendijks werk
in 1760); althans niet in de vorm zoals wij dit toneelspel kennen. Maar de opdracht
is in ieder geval van latere tijd. In 1711 werd het stuk voor het eerst gespeeld en in
1712 verscheen het voor het eerst in druk. Het is zeker dat de opdracht bij die
gelegenheid is geschreven en dan nog niet eens voor de eerste, maar voor de tweede
druk. In zijn Haagse tijd, op zestienjarige leeftijd, kende hij de heren, aan wie hij
later zijn eerste toneelstuk opdroeg, nog niet eens. Toen hij het publiceerde was hij
28 à 29 jaar. Zeker niet te jong voor de gewraakte ‘levensopvatting’. Dat die niet
vóór, maar na het stuk geschreven opdracht niet volkomen adaequaat is aan de totale
inhoud en de volledige strekking van het stuk, zou op zichzelf helemaal niet zo
verwonderlijk zijn.
Maar lopen Langendijks eigen interpretatie in de opdracht en de gegeven
voorstelling, die culmineert in Bazilius' slotmoraal, werkelijk zo ver uiteen? Ik geloof
het niet. Zonder twijfel is het verlangen de boeiende figuren uit de roman van
Cervantes gestalte te geven op het toneel voor Langendijk aanleiding geweest tot het
schrijven van zijn eerste drama. Dat blijkt uit zijn eigen Bericht ‘aan den Leezer’.
Maar voor de uitvoering van zijn plan, de uitbeelding van die verdwaasde ridder van
de droevige figuur, zoals hij hem zag, moest hij zich beperken tot één episode. Hij
koos er een, die hem gelegenheid gaf tegenover die groteske held een andere reële
persoonlijkheid te plaatsen. Wij moeten, om dat te zien, de opdracht onbevangen
lezen zoals ze er staat, maar ook de slottirade van Bazilius aanvaarden als sluitstuk.
Tussen die twee bestaat in wezen geen controverse. In de opdracht staat Don Quichot
(over Sanche wordt niet gesproken) gekenmerkt als een fantast, in de ogen van reële
mensen een
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zot - een levend bewijs dat het werkelijk verhevene, het ideële, het schone denkbeeld
alleen maar bestaat in de verbeelding van dichters, maar dat daarvoor geen plaats is
in de nuchtere realiteit van het dagelijkse leven. Don Quichot, de verpersoonlijking
van het dichterlijk verhevene, van de gedroomde ridderlijkheid slaat in deze wereld
een allerzotste figuur: hij is een aanfluiting, hij jaagt de boel in het honderd; zijn
idealen zijn hersenschimmen, hij is onbruikbaar. Dat is geen ironie, maar bittere,
trieste ervaring van Langendijk. Zo staat het in de opdracht, waarin hij zelf aan het
woord is. Maar ook wordt dat door het spel van het begin tot het einde tastbaar
gedemonstreerd. Door allerlei tegenstellingen met andere personen in het spel wordt
die droomridder van verschillende kanten scherp belicht: door zijn tegenstelling met
de goedmoedige spotter Sanche, de materialist, die zijn lusten najaagt maar niet
bevredigen kan tegenhanger van alles wat verheven kan zijn in een mens; door zijn
felle conflicten met Kamacho, de domme bezitter van het aardse goed; door de
tegenstelling tot én zijn affiniteit met de schijnpoëet Jochem; en door zijn oppositie
tot de tweede maar reële ridderfiguur, Bazilius, in den geest aan hem verwant.
Opdracht en slottirade sluiten op elkaar als deksel en bus. Het eerste gedicht slaat
op het ene motief en typeert daarmee Don Quichot, de slotverzen attraperen het
tweede motief en daarmee Bazilius. Daarmee hinkt de dichter niet op twee gedachten,
maar hij integreert die twee tot één verband. Meijer vergeet dat aan het einde van
zijn spel speciaal Bazilius aan het woord is en zijn algemene conclusie uit zijn
‘trouwgeval’ trekt als ‘moraal’ voor het publiek, zoals volgens de opvattingen van
die tijd nu eenmaal aan het slot van een blijspel vereist werd. Hij vergeet daarmee
ook dat het spel niet uitsluitend heet naar Don Quichot, maar dat de titel reeds de
beide vervlochten motieven suggereert: Don Quichot op de bruiloft van Kamacho.
Tegenover Don Quichot als verdwaasde idealist, die gedoemd is te mislukken, omdat
hij slechts in verbeeldingen leeft, staat de realist Bazilius, ook een verdediger van
het verhevene, van de zuivere liefde, maar dan op zijn manier; ook edelman, maar
aangepast bij de realiteit van dit leven. Dat is de man die zijn positieven bij elkaar
houdt, die wanneer het hem tegenloopt, zijn doel voor ogen houdt en zijn
onbeschaafde en onintelligente mededinger verslaat door zijn vernuft. Er zijn twee
mogelijkheden om in deze nuchtere wereld succes te hebben: geld en verstand. Bij
monde van Bazilius, tegenover Leontius die in 1138 betoogd had: ‘de rykdom
overwint’, demonstreert de dichter dat uiteindelijk toch het laatste woord is aan de
‘schranderheid’. Je moet er niet op loshakken als Don Quichot, je moet ook geen
knollen voor citroenen aanzien, maar je beide benen op de grond houden: dan bereik
je je ideaal door diplomatie. Naast de pessimistische kijk op de wereld, waartoe
Langendijk zich laat verleiden in zijn opdracht, brengt het slot van het spel de troost
van de optimist: het gezonde verstand
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triomfeert. En trouwens, die tegenstelling tussen dom bezit en verstand, moet ruimer
worden geïnterpreteerd, als tegenstelling tussen brute onbeschaafdheid en verfijnde
cultuur. Maar feitelijk onderstreept toch ook weer die epiloog de trieste waarheid
van de opdracht. Als er ironie is in het spel, dan is die eerder te zoeken in dat slot
dan in die opdracht. De laatstgenoemde is bittere ernst, maar om de slotregels van
het spel speelt een glimlach van lichte bevrijdende spot.
Nu behoeven we hieruit nog niet te concluderen, dat Bazilius volledig Langendijks
ideaal is, omdat hij uiteindelijk domineert en de slotsom formuleert. Welnee, de
schrijver demonstreert slechts een algemeen bekende levensles, die strookt met de
geest van z'n tijd. Heeft het voor de literatuurgeschiedenis eigenlijk wel zin, om uit
de woorden en de handelwijze van Bazilius iets van Langendijks eigen persoonlijkheid
te willen afleiden en daarbij te wijzen op een zekere overeenkomst tussen beiden,
omdat het levensverhaal van de dichter een man suggereert, die praktisch en wat
opportunistisch zo goed van de omstandigheden wist te profiteren? We komen dan
wel op gevaarlijk speculatief terrein. En onwillekeurig komt dan de vraag op, of de
handelwijze van de listige Bazilius ethisch nu wel zo voorbeeldig kan worden
genoemd: van zijn listig bedrog wordt dan die goeiige Kamacho toch maar ‘laelik’
de dupe! Wel mogen we constateren dat de toepassing van list en bedrog ter bereiking
van een op zichzelf genomen moreel aanvaardbaar doel voor de auteur Langendijk
een intrigerend probleem is geweest. Hij gebruikt het opnieuw als grondmotief voor
zijn ‘Wederzijdsch Huwelijksbedrog’. Maar dan zal de ontknoping anders zijn gericht.
En bovendien is dit motief in verschillende van zijn spelen verweven met die hem
evenzeer intrigerende tegenstelling tussen schijn en werkelijkheid, droom en realiteit,
zodat men welhaast hierbij van een centraal conflict in Langendijks dramatisch oeuvre
kan spreken.

Het blijspelkarakter van dit toneelstuk
Er is nog antwoord te geven op een derde kwestie: wat is eigenlijk het gehalte van
het komische of het humoristische in dit eerste toneelstuk van Langendijk? Heeft het
wel recht op de naam van blijspel, die prijkt op het titelblad sedert de eerste druk?
De meeste schrijvers over Langendijk vervangen die term door lager geklasseerde
aanduidingen. Jonckbloet vond het stuk ‘noch van aanleg, noch van inkleeding
bijzonder geestig’ en spreekt er met een zekere minachting over als ‘deze klucht’
die ‘er alleen door kan, wanneer zij zonder enige pretentie optreedt’. Te Winkel
noemt de dramatische verwerking van Cervantes' verhaal door Langendijk ook zonder
meer een klucht. Mehler die zijn veel ruimere waardering voor de kwaliteiten van
dit toneelstuk demonstreert in een uitvoerige, interessante uiteenzetting, typeert het
als ‘kluchtspel en grand spectacle’.
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Voor de hantering van de term ‘blijspel’ schrikt blijkbaar iedereen terug, ook Meijer
vermijdt dat epitheton. Het is begrijpelijk, aan de ene kant omdat men zich ten
opzichte van die term gebonden acht aan klassieke of klassicistische normen en
voorbeelden, denkt aan Plautus, aan Hooft (Warenar), en vooral Molière en dan tot
de conclusie komt dat Langendijk dit niveau niet heeft bereikt. Aan de andere kant
zijn de normen voor het blijspel moeilijk exact theoretisch te formuleren en vertoont
Langendijks spel een enigszins bont geheel van facetten die nu eens aan de oude
realistische klucht, dan toch weer aan hogere niveau's van het komische doen denken,
en eventueel zelfs aan die van een 17e-18e eeuws blijspel. De opvattingen over wat
blijspel mag heten, veranderen bovendien met de tijd, en als men Langendijks hele
oeuvre overziet, dan blijkt wel dat hij zich telkens beweegt ‘tussen klucht en blijspel’,
of dat zijn dramatische vormgevingen zich ontwikkelen van klucht tot blijspel, zonder
dat hij zich daarbij al te rigoreus aan voorschriften gebonden acht; zijn laatste
toneelstuk, De Spiegel der Vaderlandse Kooplieden, heeft zonder twijfel ‘recht’ op
de titel van achttiende-eeuws blijspel. Het is dus wel van belang, ten aanzien van
zijn debuut in de toneelwereld, zich literatuurhistorisch wat scherper bewust te maken
van de komische en humoristische elementen die hier in het spel zijn. Daarbij komen
niet alleen structuurkwesties, zoals de geleding in drie bedrijven aan de orde, maar
vooral ook facetten van de sfeer, het milieu, het thema en daaraan ondergeschikte
motieven, en meer speciaal de personen in hun onderlinge verhoudingen.
Het drama speelt in het boerenmilieu, dat van oorsprong (16e-17e eeuw) tot het
domein van de klucht behoort. De verandering van Bazilius van ‘herder’ in ‘edelman’
maakt daarop echter inbreuk. De hoofdfiguren, Bazilius, Quiteria, Leontius én Don
Quichot rijzen dan ook boven dat milieu uit, niet alleen door hun maatschappelijke
stand, maar door hun persoon, hun gevoelens en gedachten, hun reageren op de
dingen van het leven, hun idealen. Men mag niet vergeten dat voor de eerste helft
der 18e eeuw nog de opvattingen golden van het klassicistisch toneel: een
gereglementeerd realisme, dat voor zijn toneelpersonen natuurlijkheid eiste, maar
dan volgens een beperkt schema. Een boer moest zich boers gedragen en boers
spreken. Een minnaar en zijn geliefde stonden uiteraard in de poëtische sfeer, wat
sentimenteel, wat gepassioneerd, op bepaalde dramatische momenten wat
melodramatisch. Aanzienlijke personen spreken ‘deftig’ en beheerst. Daarmee lopen
ook de verschillen in het komische min of meer parallel. Figuren uit het boeren- of
het knechtenmilieu zijn grofkomisch, brutaal-grappig, dwaas-lachwekkend of
burlesk-bespottelijk. In feite zijn dit elementen uit de oude klucht, het komische
volkstoneel. Maar het 18e-eeuwse blijspel handhaaft ze op het onderplan met
tegenstellende effecten ten opzichte van de figuren op het hogere plan. Alleen, de al
te scherpe en grove kanten van het realistisch volkstoneel,
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dat bij Breero zijn eigen ongedwongen weg gaat en intuïtief zijn eigen wetten volgt
bij de uitbeelding van het reële menselijke leven, worden in de klassicistische sfeer
bijgeslepen en gekanaliseerd: de gesproken taal wordt gekuist, niet zozeer naar
uitspraak en zinsbouw, ook dat, maar vooral naar woordkeus, naar toespelingen,
beeldspraak, kwinkslagen, moppen. In de Don Quichot behoren de kok Vetlasoepe
en Sanche tot die groep. Hun volksaardig ‘realisme’ wordt vermakelijk voor het 18eeeuwse schouwburgpubliek. Bij hen sluit uiteraard Kamacho aan, en in zekere zin
ook Jochem. Maar deze twee, met onderling verschil trouwens, zijn kort en goed
belachelijk. De toeschouwer mengt in zijn lach over de malligheden van de kok, en
vooral die van Sanche een licht gevoel van sympathie, een zekere nederbuigende
welwillendheid van de burgerlijke zelfgenoegzaamheid. Ten opzichte van de twee
anderen ervaart hij een zekere afkeer; vandaar dat hij eigenlijk plezier heeft in hun
ongeluk. De toeschouwer lacht om Sanche, hij lacht Kamacho en Jochem uit. Deze
staan op de grens tussen klucht en blijspel. Qua origine hoort Kamacho thuis in de
klucht; zijn dialectisch gekleurde taal is wat effect betreft verwant aan het koeterwaals
van de kok; zijn onbehouwenheid contrasteert lachwekkend met zijn beschaafde
tegenspelers; zijn doel is onbereikbaar omdat het strijdt met zijn wezen en de grens
van zijn milieu, ondanks zijn materiële rijkdom, overschrijdt; het is daarom tevens
belachelijk: wat vermeet een boer zich te dingen naar de hand van een jonge dame?
Zijn snoeven en vertrouwen op zijn materieel bezit, toevallig verkregen, accentueren
de beperkte grenzen van zijn kunnen, en de uitkomst van zijn streven en zijn daden
tonen de geborneerdheid van zijn geest. En toch heeft hij ook enkele goede
eigenschappen: zijn verering voor Quiteria is boers maar lijkt oprecht, zijn
goedmoedigheid en naïviteit tegenover Bazilius ontwapenen de lach nu en dan.
Gemeen is hij niet. Wanneer hij het slachtoffer wordt van Bazilius' list, mengt zich
in ons oordeel over hem bijna iets van meewarigheid. De figuur van Jochem is een
karikatuur. Op zichzelf beschouwd is hij niet anders dan lachwekkend, burlesk zelfs.
Zijn triviale begeerten naar eten en drinken zijn in strijd met zijn vermeende
verhevenheid als poëet. Zijn dwaze inbeelding verdient een afstraffing, maar als hij
die in ontvangst moet nemen van de onbeschaafde, boerse Kamacho, komt er toch
in onze houding ten opzichte van hem een lichte kentering. Hij krijgt daardoor enig
‘recht van spreken’ in zijn protest tegen het lompe gedrag van de boer, al blijft zijn
handhaven van dat recht telkens door zijn dwaze manier van zijn en doen
lachwekkend. Ook het feit, dat hij getroffen wordt door de poëtische kern van Don
Quichot is in zijn voordeel. Door zijn partijkiezen voor Bazilius, al komt dit voort
uit wraakgevoelens, schaart hij zich in de rij der sympathieke figuren. Als karikatuur
kon hij net zo goed een kluchtfiguur zijn, door zijn meer gecompliceerder relaties
tot figuren van het hogere plan wordt hij grens-
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figuur tussen klucht en blijspel. Volledig blijspelfiguur is natuurlijk Don Quichot,
alleen reeds vanwege het niveau waarop hij zich beweegt. Hoe lachwekkend hij mag
zijn, altijd blijft hij omringd door het waas van het poëtische. Het verhevene dat de
achtergrond van zijn wezen vormt, heft hem uit de sfeer van kluchtigheid op in de
sfeer van het groteske. Zo is er in de rij van deze figuren een scala van komische
nuancen; in de hoofd- figuur, de door het verheven idealisme verdwaasde ridder,
raakt het komische nu en dan aan dat, wat we humor plegen te noemen: er schijnt
iets tragisch in het falen van zijn goede bedoelingen. Het feit dat Langendijk reeds
in dit eerste toneelstuk in staat is een zodanige schakering aan te brengen in zijn
komische en humoristische effecten, is een bewijs voor zijn dramatische aanleg voor
het blijspel. Maar interessant is het vooral te zien hoe hij de sferen van de komische
klucht en het geestig blijspel zoekt te mengen. In tegenstelling met de werkwijze van
Breero in zijn romantische spelen, waar ‘keuken’ en ‘salon’ met spiegeleffect scherp
gescheiden blijven, vindt bij Langendijk hier uitwisseling der grenzen plaats.
Het komische wordt niet alleen bepaald door de dramatische personen op zichzelf
en hun relaties tot elkaar, maar mede door de situaties die ze scheppen of waarin ze
geplaatst worden en door de complicaties van het voortgaande en wisselende
dramatische gebeuren. Ook in dat opzicht illustreert Langendijk gevoel voor
nuancering dat zich uit door mengeling van klucht- en blijspelgegevens. Conflicten
die tastbaar worden in vechtpartijen behoren tot de sfeer van de klucht. Zulke
handtastelijkheden komen herhaaldelijk in dit spel voor, met allerlei komische
accenten, die samenhangen met de aard van de betrokken persoonstypen. Men denke
bijvoorbeeld aan de situatie waarin Sanche uit angst in een boom klimt en van die
veilige plaats uit zijn meester aanspoort tot dapperheid, of aan de schermutseling
met de handlangers van de kok, of aan de afstraffing van Jochem door Kamacho en
het gejonas van Sanche. Maar daar waar Don Quichot zelf in de strijd gemengd
wordt, ontstaat een andere toon, een andere belichting: zijn dreigende agressiviteit
en zijn roemloze ondergang in de slag tegen de met stokken gewapende, plebeïsche
koks frustreren de lach. Van hoger orde zijn ontmoetingen van elkaar tegengestelde
figuren en de moeilijkheden en verwarringen die daaruit ontstaan: zo het samentreffen
van Don Quichot en Kamacho, van Kamacho en meester Jochem, van Jochem en
Don Quichot, tot de beide laatsten ten slotte verenigd worden in de macabere optocht
van Bazilius. Vooral Don Quichot zorgt voor die verwarringen, maar ook andere
personen doen dat op hun tijd, zoals we herhaaldelijk bij de analyse van het drama
hebben aangewezen. Het verstoren van Bazilius' intrigues op kritieke momenten
bewerkt komische effecten. De op zichzelf niet komische liefdesverhouding, door
Langendijk volgens de traditie in bepaalde situaties wat melo-
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dramatisch getekend krijgt door de verstoringen humoristische momenten: het
verschijnen van Leontius en Kamacho op de plaats waar Bazilius Quiteria verwacht;
de verstoring van de idylle door het zonderling tweetal, de dolende ridder en zijn
‘page’, daarna opnieuw door de vader en de pastoor. Niet minder heeft het
tegenhouden van Kamacho op zijn speurtocht, door Don Quichot en Jochem, herhaald
komisch effect. En tenslotte brengt de ontknoping van Bazilius' eerst zo
schrikwekkend lijkende daad het voorgeschreven ‘blijde einde’ van heel de
geschiedenis, tot voldoening van de toeschouwer.
Met dat al beweegt zich dit spel meer op de niveau's van het grappige en het
komische, dan dat van fijne geestigheid. Toch houdt de omschrijving van Jonckbloet
een miskenning in van de ware kwaliteiten van dit toneelstuk. Het is een spel vol
luchtige scherts, vol kostelijke dwaasheden en satiren op menselijke gebreken tegen
de achtergrond van het verhevene, en dat zowel door compositie als door detaillering.
Dat het door zijn raak geschetste en zeer speelbare typen, zijn bonte variatie van
komische situaties en reeksen van bedrijvige scènes de beschouwers anderhalve eeuw
op de planken is blijven boeien, is werkelijk zo wonderlijk niet. Daarmee wil ik niet
beweren, dat de Don Quichot op de bruiloft van Kamacho het hoogtepunt van het
18e-eeuwse blijspel vertegenwoordigt. Het stuk heeft ook zwakke plekken. Het derde
bedrijf bijvoorbeeld is te lang gerekt: tweederde is gevuld met op zichzelf aardige
scènes, maar ze doen ons de dramatische situatie van Bazilius en Quiteria wel wat
uit het oog verliezen. De wijze waarop hij Cervantes' Don Quichot op de planken
zet, is verrassend, vooral vanwege het ambivalente karakter van deze zonderling. Al
heeft hij de tragische diepte van die unieke romanheld niet ten volle gepeild, zijn
poging daartoe steekt gunstig af bij eenzijdig kluchtige dramatiseringen van andere
auteurs, die kort voor of na Langendijks spel in druk verschenen. (Zie daarover bij
Mehler en bij Meijer). Psychologische diepte mogen we trouwens in blijspelen van
deze tijd nauwelijks verwachten. Of moeten we hier toch maar liever van een klucht
of een kluchtig spel blijven spreken? Interessant is daarover de beschouwing van
Mehler (Op. cit. blz. 134-141), waar hij Molière als algemeen erkende meester van
het blijspel (én van de klucht!) als toetssteen gebruikt voor de spelen van Langendijk
die hij toch eigenlijk kluchtspelen wil blijven noemen, zonder daarmee een devaluatie
te bedoelen. Het blijft een moeilijke kwestie, zolang men niet scherper en objectiever
de normen voor een indeling van deze dramatische subgenres heeft gefixeerd. In
ieder geval is Langendijks Don Quichot op de bruiloft van Kamacho een eerste
schrede op zijn weg tot het blijspel, die literatuur-historisch volle aandacht verdient.
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Titelpagina van de tweede druk, 1712

Pieter Langendijk, Don Quichot op de bruiloft van Kamacho

32

Verhouding tussen de opeenvolgende drukken
Voor het volgende overzicht van de drukken heb ik gebruik gemaakt van de Catalogus
Nederlands Toneel, Amsterdam 1954, samengesteld door Lucie J.N.K. van Aken, I.
Oorspronkelijke stukken, Pag. 217 Langendijk, en van de gegevens in de diss. van
Meijer 1891, blz. 196-199 (vgl. idem zijn tekstuitgave in 1931, blz. XIV-XVII). Vóór
de dood van Langendijk (1756) verschenen zeven drukken.
1. Don Quichot - op de - Bruiloft - van - Kamacho, - Blyspel. - door P.L. - (vignet)
- t' Amsterdam, - Gedrukt voor den Autheur. - En zyn te bekomen by Hendrik
van de Gaete, - op den Vygendam. 1712. (kl. 8o)
Zie voor titelpagina en titelplaat de afbeeldingen in onze uitgave. Deze eerste
druk werd dus uitgegeven op kosten van Langendijk zelf. Zijn naam gaf hij
slechts aan met initialen. De titelprent is van zijn eigen hand.
2. Don Quichot - op de Bruiloft - van - Kamacho. - Blyspel. - door P. Lan- gendyk.
- (vignet) - te Amsteldam. - Bij Hendrik van de Gaete, Boekverkoper, - op de
hoek van de Warmoesstraat en Vygendam. 1712. (8o).
In hetzelfde jaar verscheen dus bij dezelfde drukker een tweede uitgave, nu niet
meer op kosten van de auteur. Dit wijst op het succes van dit spel in de
schouwburg, waar het reeds in 1711 driemaal was vertoond. De uitgever meldt
echter niet op de frontpagina dat dit de tweede druk is; dat blijkt wel uit L's
voorbericht. Zie voor titelpagina en titelprent, nu niet meer van L. zelf, maar
ontworpen door J. Wandelaar en uitgevoerd door M. Elgersma, onze
afbeeldingen.
Aan deze uitgave is ook Langendijks bericht ‘Aan den Leezer’ ontleend in
Bijlage I.
3. Idem - merkelijk verbeterd - zelfde uitgever, 1714. (8o).
Het voorbericht van deze derde uitgave is veel uitvoeriger en vervangt het
vorige; het blijft bij de volgende uitgaven als voorwerk dienen: over de
aanleiding en inhoud straks meer.
4. Het spel werd uiteraard opgenomen in het verzamelwerk van 1721: De Gedichten - van - Pieter Langendyk - t' Amsteldam, Bij de Wed.: van B:Visscher,
Boekverkoopster in de Dirk van Hasselt-steeg, 1721 (4o). Zie het Tweede Deel.
In het voorbericht van het spel wordt deze uitgave de vierde druk genoemd.
5. Afzonderlijk verscheen intussen in hetzelfde jaar ook nog: Don Quichot - op
de bruiloft - van - Kamácho - door P. Langendyk - De Vyfde Druk merkelijk
verbeterd. - (vignet) - Te Amsteldam - By Hendrik Bosch, Boekverkoper, - over
't Meisjes Weeshuis, 1721. Ook in het voorbericht, dat overigens eensluidend
is met dat in de derde en vierde druk, wordt deze uitgave ‘den vyfden Druk’
genoemd.
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6. Eveneens afzonderlijk verscheen: Don Quichot - op de bruiloft - van - Kamácho
- Blyspel - door P. Langendyk - (vignet) - te Amsteldam - By Isaak Duim,
Boekdrukker en Boekverkooper - bezuiden het Stadhuis, met Privilegie, 1736.
7. In de Cat. Nedl. Toneel (A'dam) wordt een herdruk van ‘Pr. Langendyks
Gedichten’ genoemd met het jaartal c. 1745; waarin dan de uitgave van de D.Q.
de zevende druk van dit spel zou moeten zijn; als uitgever is vermeld: Te
Haarlem, by J. Bosch.
Ik betwijfel of dit jaartal (circa 1745) juist is. Van een herdruk uit ± 1745 is uit
de litt. verder niets bekend. Wel kwamen in 1745 bij J. Bosch de bekende
jaardichten van Langendijk op het ‘Leeven der Hollandsche Graaven’ uit. (Zie
ook in het Leeven van Pieter Langendyk, blz. 22).
De tweede druk van Pr. L's Gedichten is niet gedateerd, maar wel door J. Bosch
te Haarlem uitgegeven. Opvallend is dat in het voorbericht van de D.Q. is blijven
staan, dat dit de vierde druk is, wat alleen te verklaren is uit de mogelijkheid
dat J. Bosch dit klakkeloos uit de eerste druk der verzamelde werken (1721)
heeft overgenomen, zonder dat de dichter zelf er bemoeienis mee heeft gehad.
Nu staat in het nabericht van de drukker-uitgever achter de tweede druk van het
tweede deel het volgende: ‘Terwyl de twee eerste deelen van P. Langendyks
Gedichten geheel uitverkogt waren, en ik nog eenige voorraad had van het derde
en vierde Deel, van zyne Beschryving van Kleef en derzelver aangenaame
Landsdouwen, en van zyne Graaven van Holland, 2 deelen, heb ik gereedelyk
besloten, om dezelve 2 deelen opnieuw te Drukken; hoewel maar een klein getal
Exemplaaren, op dat ik nimmer gelegenheid geeve of laete, dat de werken van
eenen zo beroemden Dichter verre beneden haaren prys moesten verkogt
worden’. Wanneer men verder bedenkt dat het hier vermelde deel III in 1751
en het ‘vierde deel en laatste Deel’ in 1760 door J. Bosch te Haarlem zijn
uitgegeven, dan kan de 2e druk van de eerste twee delen moeilijk vóór 1760
gesteld worden. Ook Meijer spreekt nergens over een tweede druk (of eventuele
nadruk) in 1745.
Afgezien van deze kwestie zijn er dan nog verscheidene andere drukken van
de Don Quichot na de dood van Langendijk te vermelden.
8. Een afzonderlijke uitgave was: Don Quichot - op de bruiloft van - Kamacho; Blyspel. - door P. Langendyk. - (vignet) - Te Amsteldam, by J. Helders en A.
Maris, in de Nes. 1786. - Met Privilegie. (8o).
Volgens de aanwijzingen van Meijer en de Cat. Nedl. Toneel blijkbaar herdrukt
in 1800 en in 1819.
9. In 1829 verscheen in Rotterdam een nieuwe uitgave van L's werken onder de
titel: ‘Dichterlyke werken van Pieter Langendyk’; het eerste deel bevat dan ook
de Don Quichot etc.
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10. Verder noemt Meijer een afzonderlijke uitgave uit ± 1840, zonder plaats of jaar,
die niet vermeld is in de Cat. Nedl. Toneel. Zie Meijer diss., blz. 99.
11. Tenslotte zijn dan te vermelden verschillende drukken van de uitgave in de serie
van het Klassiek Letterkundig Pantheon; aanvankelijk gecombineerd met enkele
andere spelen van L., resp. in 1854, 1884, 1895; daarna apart door C.H.Ph.
Meijer in 1905 en in 1931.
De Cat. N.T. vermeldt bovendien nog een uitgave in 1880 ‘Voor rederijkers
bewerkt’. Meijer noemt ook nog een balletpantomime van de Don Quichot op
de bruiloft van Kamacho naar het Fransch van L.J. Milen door A.P. Voitus van
Hamme. (zie Meijer 1931, blz. XIX, aant.).

Aan deze nieuwe uitgave ligt de onder nr. 7 vermelde druk ten grondslag. Ook Meijer
ging daarvan uit. Door een vergelijking met de voorafgaande drukken is ons gebleken,
dat dit inderdaad de beste druk is, die vrijwel gelijk is aan die uit 1721. Naar
historische rangorde moest dit dus de zevende druk heten. Ik heb daarin kennelijke
drukfouten en enkele leestekens stilzwijgend verbeterd, eventueel geholpen door
vroegere drukken, speciaal nr. 4.
Het heeft geen zin in deze tekstuitgave alle kleine veranderingen in de teksten van
de zeven door Langendijk geredigeerde drukken in een ingewikkeld
vergelijkingsapparaat te verantwoorden. Daarvoor zijn ze te onbelangrijk, voor zover
het spellingsaangelegenheden, leestekens of enkele vervangingen van woorden betreft.
Er heeft echter bij de overgang van de tweede naar de derde druk wel een belangrijke
verbetering plaats gevonden die de aard en de structuur van het drama raakt en daarom
nadere vermelding verdient.

Het voorbericht van de derde druk
Voor de derde druk in 1714 schreef Langendijk een nieuw bericht ‘Aan den Leezer’,
dat ook voor de volgende uitgaven gehandhaafd bleef. Daarin legt hij summier
verantwoording af van een aantal verbeteringen die hij, op grond van kritiek door
‘verscheidene Liefhebbers der toneelpoëzye’ geleverd, heeft aangebracht.
Kennelijk heeft hij zich nader aangepast bij de heersende normen van het
klassicistische toneel, die hij trouwens reeds in 1712 in beginsel had aanvaard
(vergelijk het voorbericht bij de le en 2e druk in de Bijlage). De ten dele ingrijpende
vernieuwingen komen neer op de volgende punten, waarbij ik afwijk van de volgorde
in de tekst van het voorbericht.
a. In de eerste plaats heeft Langendijk aan de twee hoofdpersonen in de
liefdesaffaire, Bazilius en Quiteria, ieder een vertrouwenspersoon toegevoegd:
Valasko en Laura. Dat is een bekende eis van het klassicistische
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toneel ter vermijding van onnatuurlijke monologen. Grappig is wel de motivering
in L's bericht: ‘omdat het wanschikk'lyk is eene Juffer alleen in het Bosch te
laten wandelen’. Over Valasko spreekt hij niet in dit verband. De vertrouwensrol
als raadgever of raadgeefster, of als gesprekspartner bij emotionele reacties op
dramatische gebeurtenissen komt in dit eerste toneelstuk van Langendijk nog
maar weinig tot z'n recht. Kennelijk beheerst hij dit onderdeel van de
klassicistische techniek nog niet voldoende; vandaar ook nog enkele monologen
van Bazilius (vs. 551-583; 1018-1029); vgl. ook enkele monologen van Kamacho
(vs. 993-1001), en Sanche (vs. 1183-1192; 1366-1378); ook elders komen
‘terzijdes’ voor, die niet door de klassicistische beugel kunnen.
b. De invoering van de figuur van Valasko had dan ook in feite een andere reden,
namelijk om tegemoet te komen aan ‘de grondregel van zijn personaadjes in
het eerste Bedryf te doen kennen’. Ook deze motivering is niet volledig ad rem,
want ook het vijfde toneel, waar D. Quichot voor het eerst opkomt, behoort tot
het eerste bedrijf. Maar zoals ik bij de analyse van het spel heb betoogd, is de
uitbreiding met de hele eerste scène (vs. 1-88) als een aanmerkelijke verbetering
te beschouwen met het oog op de expositie van het geval en de tweeledigheid
van het thema.
c. Een derde technische aanpassing aan de klassicistische theorie geeft Langendijk
aan met de woorden: ‘Voornamelyk heb ik getracht om het van de gaapende
tooneelen te zuiveren, door het tussenvoegen van korte uitkomsten’. Er mogen
namelijk in de klassicistische toneelvoorstellingen, althans binnen het kader
van een bedrijf, geen hiaten zijn in de continuïteit van het spel, m.a.w. een toneel
mag nooit gedurende enig tijdsverloop werkelijk leeg zijn, zodat de toeschouwer
als het ware een ogenblik aan zichzelf wordt overgelaten. Vandaar dat een
afgaande persoon, als het toneel dreigt leeg te lopen, de aandacht van het publiek
richt op de te verwachten verschijning van een volgende persoon. Zo zegt bv.
Bazilius aan het einde van het eerste toneel tegen Valasko: ‘Ik zie Leontius,
mijn Liefstes Vader, komen’ waarop V antwoordt: ‘Ik zie Kamacho ook’ - en
dan verschuilen ze zich achter het geboomte om het gesprek van die twee in de
volgende scène af te luisteren. Dit principe van het aaneenhaken der scènes
heeft Langendijk verder consequent toegepast. Daardoor zijn in de derde druk
verscheidene scènes aan het slot of begin veranderd, en sommige geheel
ingevoegd. Nieuw zijn in verband daarmee in het le bedrijf de regels 124-131;
131-133; 237-241. Belangrijke verbetering met het oog op de voorstelling van
continuïteit in Kamacho's zoeken naar zijn bruid is ook de invoeging van de
hele monoloog in vs. 621-633, waardoor de ontmoeting met Jochem veel
natuurlijker en boeiender wordt; vgl. ook daarbij de invoeging van vs. 653-677.
Ingevoegd zijn ook de vss. 1000-1032 en daarmee het hele zesde en zevende
toneel van het
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tweede bedrijf. Het achtste en het negende toneel zijn als gevolg van L's nieuwe
methode aparte scènes geworden: oorspronkelijk begon de zevende scène van
de eerste en tweede druk namelijk bij vs. 1074, waar nu wel een toneelaanwijzing
staat, maar binnen de lopende negende scène. Het tiende toneel ontbrak geheel
in de eerste drukken. In het derde bedrijf waren in dat opzicht weinig
veranderingen nodig: ingevoegd zijn slechts de vss. 1297-1304; en vs.
1412-1416.
Dit laatste was nodig om de bevreemding bij de toeschouwers weg te nemen
over het feit, dat de kok voor de afstraffing van Sanche daar in het bos zo ineens
over een deken beschikte (zie het citaat in L's voorbericht!).
Verschillende kleine tekstwijzigingen en enkele toneelwijzigingen laat ik nu
verder ongenoemd. Maar enkele invoegingen zijn nog wel belangrijk, met het
oog op de compositie. De invoeging van vss. 613 (2e helft)- 620 geeft een
nieuwe impuls aan de intrigue van Bazilius: hij belooft nl. over een uur terug
te komen met een rijtuig om Q., die nog steeds weifelachtig is, te schaken. Zie
daarvoor de analyse van het spel, ook met het oog op het slot van het tweede
bedrijf. Een interessante noot in de tekening van de vaderfiguur brengt verder
de invoeging van vs. 1151-1170, de hele tiende scène van het tweede bedrijf,
het intieme gesprek tussen vader en dochter: zijn bekentenis als vader toch
eigenlijk te hebben gefaald, stemt de toeschouwer gunstiger en bereidt hem
tevens voor op de gelukkige ontknoping.
En een heel vermakelijk element zouden we gemist hebben, als de auteur de
eerste opkomst van Don Quichot en Sanche ongewijzigd had gelaten.
Oorspronkelijk namelijk verschenen beide niet ‘te paerd’ en ‘op een ezel’ en
het komische effect van Sanche's gesprek met de ezel (vs. 165-170) zou ons
onthouden zijn, evenals de kostelijke monoloog van Don Quichot in vs. 171-200.
d. Tenslotte dan de ‘namen- en de taalkwestie’ die Langendijk te berde brengt.
Hij heeft in beginsel zijn spel niet in Holland maar in Spanje gelocaliseerd en
is daarmee willens en wetens afgeweken van een renaissancistische traditie, die
bijvoorbeeld klassieke gegevens van het blijspel transponeerde tot echt Hollands
realisme, zoals Hooft dat in de Warenar gedaan had. Bij de derde druk heeft
Langendijk daarom de namen van de boeren die in het laatste bedrijf (13e toneel)
hun liedjes ten beste geven aangepast: de echt Hollandse namen als Gijs en
Trijn Jans zijn weggewerkt en in het liedje (vs. 1484) heet het boerinnetje zelfs
Tereze; maar in vs. 1524 (Gaais) is dat niet gelukt, en ook Krelis (vs. 1562) is
blijven staan, waarschijnlijk vanwege het rijm! Waarom Langendijk na vs. 1466
het liedje van Trijn Jans, alias de boerin, uit de tekst heeft genomen maar wel
de toneelaanwijzing ‘De boerin zingt’ heeft laten staan, is me niet
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duidelijk geworden. In bijlage II vindt men de tekst zoals die nog in de tweede
druk stond. Heeft nu Langendijk met deze summiere naamswijzigingen zijn
‘Spaanse’ drama geheel ‘onthollandst’? Dat is zeker niet zo. Ondanks de
geografisch nauwkeurig Spaanse localisering en de speelplaats in een ‘bosch,
bij een dorp in Mancha’, ondanks de ten dele Spaanse of Latijnachtige namen
blijft de sfeer, vooral waar boerevolkstypen worden geschapen, meer Hollands
dan Spaans; dat geldt in het bijzonder voor de bruiloftsviering. Langendijks
verdediging van zijn Waalse kok raakt dan ook niet de quintessens van de kritiek
die hij vermeldt. Een koeterwaals sprekende kok is in een humoristisch Hollands
toneelstuk in de 17e of 18e eeuw volledig op zijn plaats, maar is uiteraard in
een Spaanse omgeving een vreemde figuur, niet omdat zijn gebroken Hollands
voor gebroken Spaans moet gelden, maar om de eenvoudige reden dat men in
de realiteit van een Spaans dorp geen Waalse of zelfs Franse kok kan verwachten.
Maar voor ons is zulke ‘realistische’ kritiek even ‘beuzelachtig’ als voor de
auteur zelf. We zouden noch de kok noch de typisch Hollandse Meester Jochem
- want ook hier dekt de naamvlag de lading niet! - aan zulk gecriticaster willen
opofferen.
Wat nu verder de taal betreft, merken we nog op dat Langendijk zeer bewust
een scheiding heeft gemaakt tussen twee categorieën van personen, de ‘wel
opgevoeden’ met de uitspraak van de ‘volmondige A’ en ‘de boeren’ met ‘de
smelting Ae’ waarmee hij ook een verschil in uitspraak wil aanduiden, zoals
op te maken is uit deze toelichting ‘niet omdat ik de spelling Ae verwerp, maar
om dus een kennelijk onderscheid te maken tusschen de boerenspraak en die
der edellieden’. Hij wil dus zeggen, dat hij het gebruik van het ae-teken door
tijdgenoten voor de ‘volmondige’ aa op zichzelf niet afkeurt, maar dat dit
spellingsteken in zijn toneelstuk is gebruikt om een andere uitspraak, (nl. de
meer gesloten ae) aan te duiden. Er zijn trouwens meer kenmerken voor de
‘boerenspraak’ aan te wijzen, die Langendijk zelf hier niet opsomt, maar wel
vrij consequent toepast als figuren van het tweede plan hun mond opendoen,
zoals de eu voor de oo (zeun = zoon); de ie voor ee (gien = geen); de u voor o
(gesturven = gestorven); de nasalering van de n + dentale consonant: wongder
(= wonder), ongs (= ons); de participia zonder g: 'estort = gestort, 'ezien = gezien;
en verder allerlei volkswoorden en uitdrukkingen, of verbasteringen van vreemde
woorden. Daarmee hoeven we ons niet voor te stellen, dat deze ‘boerentaal’ in
alle opzichten identiek is met de werkelijk gesproken volkstaal in Holland uit
het begin van de 18e eeuw; het is eerder ‘boerentoneeltaal’ die sedert Breero
een zekere traditie heeft en die Langendijk hanteert om het sociale niveau van
zijn kluchtpersonen (Sanche, Kamacho) te onderscheiden van dat der
blijspelpersonen (Bazilius, Leontius, Quiteria, Don Quichot); daar tussen in
beweegt zich meester Jochem, die zoveel mogelijk ‘beschaafd’ spreekt maar
soms door de mand valt:
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hij noemt bv. zichzelf ‘miester Jochem’ (636), zegt ‘deur’ i.p.v. ‘door’ (643),
spreekt van de ‘brillekiek’ (647), beschouwt zich als ‘doorwiekt van zuiver
hengste sop’, etc. Een eigen positie neemt de kok in, met z'n stuntelige
frans-hollands. Dit alles komt dus overeen met de indeling die we gemaakt
hebben op blz. 25 in verband met het klucht-blijspelkarakter van het drama.
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Titelprent van de tweede druk, 1712
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Don Quichot op de bruiloft van Kamacho
Blyspel
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Aan den leezer
[1] Zie hier den vierden druk van dit Blyspel, het welk, buiten myne
[2] verwachting, vry gelukkig op het tooneel, tot nog toe, geweest is.2
[3] De aanmerkingen die verscheidene Liefhebbers der tooneelpoëzye
[4] op het zelve gemaakt hebben, en de misslagen die ik daar zelf in be-4
[5] speurde, na dat ik wat meer kennis van de schikking, die in een spel5
[6] vereischt wordt, kreeg, hebben my lust gegeeven om het hier en daar
[7] te beschaaven. Voornamelyk heb ik getracht om het van de gaapende7
[8] tooneelen te zuiveren, door het tussenvoegen van korte uitkomsten.8
[9] Ook heb ik eenige naamen veranderd van de Boeren, hen Spaansche
[10] gegeeven, in plaats van Duitsche. Wat de naam van Meester10
[11] JOCHEM de Rymer, betreft, die had ook kunnen veranderd worden:
[12] maar gemerkt die naam JOACHIM, in alle Landen gemeen is, heb ik12
[13] die zo gelaaten. Sommigen hebben my berispt, dat ik 'er een Waal
[14] in breng, als Kok; en hem derhalve in Spanje (daar het spel speelt)14
[15] Walsch doe spreeken: maar my dunkt (onder verbetering) dat zulks15
[16] eene slechte critique is: want als men een Waal door zyn taal niet mag16
[17] doen spreeken, mag men de andere Personaadjen ook geen Duitsch17
[18] laaten spreeken; hier uit zou volgen, dat men alle stukken zoude
[19] moeten verwerpen van ons Tooneel die in andere Landen Speelen,
[20] indien men verstaan wilde weezen. Van de zelfde natuur is de aan-20
[21] merking die ik over de taal van myne Boeren gehoord heb. Een
[22] Boer is immers een Boer? en spreekt als een Boer? het zy hy in Spanje
[23] of hier in Holland in de Veenen woont? Sanche Pance is volgens de
[24] roman van SAVEDRA, daar dit Spel uitgetrokken is, een Boer, die24

2
4
5
7

8
10
12
14
15
16
17
20
24

vry gelukkig: met tamelyk veel succes
misslagen: fouten, tekortkomingen
schikking: ordening, compositie
beschaaven: bijwerken, verbeteren. L. spreekt hier als aanhanger van de dichtgenootschappen
en als leerling van het Frans klassicistische toneel
gaapende tooneelen: tonelen die niet in de tijd aaneensluiten, m.a.w. tijdsgapingen tussen
de tonelen
uitkomsten: het opkomen van personen, scènes
Duitsche: Nederlandse, Hollandse
gemerkt: aangezien
gemeen: algemeen bekend, gangbaar
daar: waar
Walsch: Waals, Frans
onder verbetering: tenzij men mij verbetere, m.a.w. als ik me niet vergis
door zyn taal doen spreeken: zich laten uitdrukken in zijn eigen taal
Duitsch: Hollands, Nederlands
natuur: aard
daar dit Spel uitgetrokken is: waar (de stof voor) dit drama aan ontleend is
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[25] door Don Quichot uit zyn Dorp mede getroond is, om zyne dolle
[26] avontuuren te zoeken: derhalve moet hy als een Boer spreeken.
[27] Maar al genoeg daar van. Die zo naauw wil ziften, banne vry alle
[28] Tooneelstukken, die in dit Land niet speelen van 't Tooneel, hy zal
[29] werk vinden. De allerheerlykste Treurspelen zal hy moeten verwer[30] pen. Andromaché zal Trojaans, of in haare slaaverny, Grieks moeten
[31] spreeken; Heraklius Latyn, enz. Nog is my gevraagd, waar myn31
[32] Waal zyn deken in het Bosch zo schielyk krygt, om Sanche in te sol-32
[33] len. Om deeze luiden te onderrechten laat ik hem deeze regels33
[34] zeggen:
35 Ze 'eb lang op jou keloer, om jou hier te attrappeer;35
36 Die Deek is hier kebrok om jou te brui wat meer.36

[37] Deze en diergelyke Beuzelachtige aanmerkingen heb ik ligt kunnen37
[38] veranderen: maar de grondregel van zyn personaadjen in het eerste38
[39] Bedryf te doen kennen, is van meerder gewicht: daarom heb ik een39
[40] groot Tooneel op nieuw gerymd, en vooraan gebracht, om het
[41] Karacter van Don Quichot te doen kennen, aan luiden die den
[42] Roman nooit geleezen hebben. Ook geef ik aan Quiteria eene ver-42
[43] trouwde, omdat het wanschikk'lyk is eene Juffer alleen in het Bosch43
[44] te laaten wandelen. Ik zal afkorten, de liefhebbers der Tooneelpoëzye44
[45] zullen de veranderingen genoeg bespeuren die ik hier en daar gemaakt45
[46] heb. Zy zullen zonder twyffel nog genoeg aanmerkingen op het Spel

31
32
33
35
36

37
38

39
42
43
44
45

Nog: verder, ook
waar: waar vandaan
sollen: opgooien en weer opvangen
luiden: lieden
onderrechten: onderrichten, inlichten
keloer: geloerd
attrappeer: vangen
Deek: deken
kebrok: gebracht
brui: gooien, smijten, afranselen
Beuzelachtige: onbenullige
ligt: gemakkelijk
grondregel van .... kennen: het fundamentele voorschrift (van het klassicistische drama) dat
men reeds in het eerste bedrijf de hoofdpersoon van het drama aan het publiek bekend moet
maken
meerder: groter, meer
eene vertrouwde: een vertrouweling, vriendin (zie ‘speelnoot’ in de lijst der ‘vertooners’);
ook dit volgens een vaste regel van het klassicistische toneel
wanschikk'lyk: in strijd met de compositieregels van het (klassicistisch) toneelspel
afkorten: het kort maken
veranderingen: slaat op wijzigingen die L. in de tekst heeft aangebracht, in de druk van 1714
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[47] hebben: maar ik meen 'er voortaan niets in te veranderen.47
[48] Ik zie 'er zelf nog digen in, die veranderd mochten worden: maar
[49] door dien het Spel zo menigmaal vertoond is, heb ik 'er eer iets wil-49
[50] len inbrengen als uitlaaten, om luiden van minder kennis in dat slay50
[51] van Dichtkunst te gemoet te komen. Het ieder van pas te maaken,51
[52] is onmogelyk.
Vaar wel.
P.L.

47
49
50
51

meen: ben van plan
door dien: aangezien
eer: eerder, liever
slag van Dichtkunst: genre van literatuur, nl. het drama
van pas maaken: naar de zin maken
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Aan de heeren Hendrik Haak, H: Z.+ en Mr. Everhard Kraeivanger
Ik offer u, ô waarde vrinden,1
Den vroomen Ridder Don Quichot,2
Die zich iets groots durfde onderwinden:3
Maar voor zyn' daaden wierdt bespot,4
5 Van volk dat hy niet wys kon maaken,5
Dat Amadis, en Palmeryn6
En honderd Romanike snaaken,7
Geen leugens, maar vol waarheids zyn.8
Ik voer hem hier ten schouwtooneele:
10 Opdat hy met zyn zotterny
Voor and'ren (zyns gelyken) speele,11
Dat alle waan maar zotheid zy;12
Hoe al des waerelds schoone dingen
Maar by verbeeldingen bestaan,14
15 En even als 't geluid na 't zingen,
In wind en lucht terstond vergaan.
Wie kan den luister bet vergrooten17
Van myn geringe Poëzy;

+
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
14
17

De aanwijzing H: Z. betekent Hzn.
offer: draag op
vroomen: dappere
zich onderwinden: ondernemen
wierdt: werd
van: door
wys maken: duidelijk maken, doen begrijpen, aan hun verstand brengen
Amadis en Palmeryn: hoofdpersonen uit de Spaanse romans, waarop de Don Quichot een
persiflage is
Romanike snaaken: zonderlinge personen die in romans voorkomen
geen leugens etc.: slaat eigenlijk meer op de romans dan op de personen daarin: echt,
overeenkomstig de werkelijkheid
zyns gelyken: mensen die evenals D.Q. in een droomwereld leven
speele dat etc.: door zijn dwaze spel laat uitkomen dat alle inbeelding maar dwaasheid is
alle waan: irreële verbeelding
by verbeeldingen bestaan: niet behoren tot de werkelijkheid, maar tot het rijk der fantasie
bet: beter
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Als gy, die t'zaam als kunstgenooten19
20 Dus lang de Wiskunst aan het Y20
Geoeffend hebt, en ingezogen;21
Daar één van u my dikmaal hiel,22
Door schoone maatzang opgetogen,23
Die al wie kunst bemint beviel:
25 Dies hoop ik zal 't u niet mishaagen,25
Dat ik. o Minnaars van de kunst.
Dit Blyspel aan u op durf draagen
Tot dankbaarheid, voor al uw gunst.

Ued. Dienstbereide Dienaar en Vriend
P. LANGENDYK

19
20
21
22

23

25

kunstgenooten: kan hier zowel slaan op de wiskunde (Wiskunst) als op de poëzie (vgl. het
kunsigenootschap)
dus: zo
aan het Y: te Amsterdam
Geoeffend: beoefend
ingezogen: door langdurige en intensieve studie in zich opgenomen
daar: waar
één van u: slaat op Kraeivanger, die een gedicht ‘Dichtlievende Lente’ op zijn naam had
hiel: hield (te verbinden met opgetogen)
dikmaal: vaak
maatzang: gebonden lyrische poëzie. Hierbij sluit aan vs. 24: die in de smaak viel bij ieder
die van kunst houdt
opgetogen: in verrukking
dies: derhalve
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Op het volgeestig Blyspel Don Quitchot op de bruiloft van Kamacho
door Pieter Langendyk+

5

10

15

20

Snoeshaanen, ziet in Don Quichot1
Die speelende al uw doen bespot,
Uw ydelheid en onvermoogen.
Gy Minnaressen, sluit uwe oogen,4
Gelyk Quiteria, voor 't geld
Wanneer 't met boersheid is verzeld:
Laat u verstand en deugd bekooren,
Als LANGENDYK u stelt te vooren,8
In dit zyn Blyspel, zo vol geest,9
Dat ieder die het ziet, of leest,
Dien schrand'ren Dichter hoog moet achten,
Die, door de schors, met zyn' gedachten,
Tot in het merg der zaaken dringt.
Myn geest verheugt zig, als hy zingt
Op onvervalste Duitsche toonen.15
Wie zal hem niet met lauw'ren kroonen?
Die braave Dichters volgt op 't spoor,17
Naar Febus godgewyde koor,18
Daar hy met zuivren glans zal praalen,19
Zo lang de Dichtkonst schiet haar straalen.20

H. van de GAETE.

+ volgeestig: getuigend van veel geest of vernuft (esprit); kunstzinnig
1 Snoeshanen: opscheppers, ijdele pronkers, pralers
4 Minnaressen: niet ongunstig bedoeld maar in het algemeen: meisjes of vrouwen die liefde
gevoelen voor een man; hier wellicht zo iets als ‘huwbare meisjes’
8 Als: zoals
stelt te vooren: (op het toneel) voor ogen stelt
9 geest: esprit, fijngevoeligheid en scherpzinnigheid
15 Op onvervalste Duitsche toonen: in zuivere Nederlandse verzen
17 braave: voortreffelijke
volgt op 't spoor: de voetstappen volgt van
18 Febus godgewyde koor: de Muzen op de zangberg van Apollo: Febus is gelijk Phoebus =
Apollo, de god van het licht, de wijsheid en de kunsten, speciaal de dichtkunst; als zodanig
is hij leider van de Muzen, dochters van Zeus, beschermgodinnen van de kunsten
19 praalen: schitteren
20 schiet haar straalen: haar stralend licht verspreidt
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Vertooners+
Kamacho, een ryke Boer, Bruidegom van Quiteria.
Bazilius, een Edelman, Minnaar van Quiteria.
Leontius, een adelyk Landman, Vader van Quiteria.
Quiteria, Bruid van Kamacho, en Minnaresse van Bazilius.4
5 Laura, Speelnoot van Quiteria.5
Valasko, Vriend van Bazilius.
Don Quichot de la Mancha, een Edelman die zich inbeeldt een doolend Ridder
te weezen.
Sanche Pance, zyn Schildknaap.
10 Vetlasoepe, een Waal, Kok en Hofmeester van de Bruiloft.
De Pastoor.
Meester Jochem, Schoolmeester, en Rymer.
Boer, } Zingende.
Boerin, } Zingende.

15 Zwijgers15
Bruilofts-volk, zo Boeren als Boerinnen.16
Dansers en Muzikanten.
Eenige Edellieden van 't gevolg van Bazilius.

Stommen
20 Ronsinnant, het oud mager Paerd van Don Quichot.
Graeuwtje, de Ezel van Sanche Pance.
Het tooneel verbeeldt een Bosch, by een Dorp22
in Mancha. 't Spel begint 's morgens,
en eindigt na den middag.

+ Vertooners: sprekende spelers
4 Minnaresse (niet ongunstig): Zij die B. bemint, geliefde
5 Speelnoot: vriendin, en dan in het bijzonder bij een bruiloft; vriendin die de bruid begeleidt
en bruidsmeisje
15 Zwygers: (menselijke) figuranten
16 zo: zowel
22 verbeeldt: stelt voor
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Eerste bedryf
Eerste tooneel
Bazilius, Valasko

Bazilius
'k Weet dat Quiteria, myn Lief, my nog bemint,
En geen behaagen in haar' dwaazen Bruîgom vindt.
Dit is de plaats daar ik die schoone moet verwachten,
Om te overleggen wat wy hebben te betrachten.4
Ik hoop dat ik haar hart wel haast beweegen zal.5

5

Valasko
Myn vrind Bazilius 'k beklaag uw ongeval:6
Want nu haar Vader zyn belofte u niet wil houwen,
Baat u haar weêrmin niet.8
Bazilius
Hoe moet ik dan aanschouwen,
Dat zulk een lompe boer, ten spyt van myne min,9
Die schoone Juffer trouwt, in weêrwil van haar' zin?10
ô Neen Valasko, 'k hoop dat huw'lyk te beletten.

10

Valasko
Het is vergeefs dat gy u daar wil tegen zetten;12
Haar Vader wil het, zy kan hem niet wederstaan.
Vergeet de min, myn Heer, ik bid u, laat u raên.14

4
5
6
8
9
10
12
14

betrachten: doen, nastreven
welhaast: weldra, in korte tijd
beklaag uw ongeval: betuig mijn medelijden met uw ongelukkige situatie, tegenspoed
hoe: hier te lezen als uitroep voor verontwaardiging: hoe! = wat zeg je me daar?!
ten spyt van myne min: hoewel ik haar bemin
in weerwil van haar zin: in strijd met haar eigen verlangen
zetten: verzetten
min: liefde
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Bazilius
Hoe kan ik? neen ik denk myn opzet niet te staaken.15

15

Valasko
Wat wilt gy doen?16
Bazilius
Ik ben van zins om haar te schaaken.
Valasko
En waant gy dat gy haar daar toe bewegen zult?17
Bazilius
Helaas! ik weet het niet! 'k wacht haar met ongeduld
Om 't vonnis van myn' dood of leeven aan te hooren.
'k Weet dat Kamacho haar in 't minst niet kan bekooren;
Dit doet my hoopen dat ik haar tot myn besluit
Zal overhaalen.

20

Valasko
Maar zy is alreeds zyn Bruid.
Had gy een week of twe hier eerder kunnen komen.
Bazilius
Ik heb zo dra als ik de zaaken had vernomen
Het hof verlaaten, en begaf my herwaart aan.25
Myn Schoone had zo dra myn aankomst niet verstaan,26
Of heeft my op dees plaats, door Laura, doen bescheiden.27
't Is u bekend dat zy 't geheim weet van ons beiden.
Dus quam ik hier, daar ik u by geval ontmoet;29
Het geen, ô waarde vrind, myn hart verheugen doet.30

25

30

15
16
17
25
26
27
29
30

ik denk ..... te staaken: ik ben niet van plan mijn voornemen op te geven
van zins: van plan
waant: denkt
herwaart aan: hierheen
verstaan: vernomen
bescheiden: ontbieden
by geval: toevallig
verheugen doet: verheugt, verheugd doet zijn
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Valasko
Ik koom op deeze plaats, om iemand op te spooren,
Die zyne zinnen door het leezen heeft verloren,
Een doolend Ridder, daar een ieder staag mê spot.33
Bazilius
Een doolend Ridder!
Valasko
Ja, de dapp're Don Quichot.
Bazilius
My is een Boek, 't geen zo genoemd wordt aangeprezen:
Maar wie zou denken dat'er zulk een mensch kon weezen;
Men zegt dat 't is gemaakt door eenig gaauw Poeët.37

35

Valasko
Zo hoor ik dat gy mê van zyne daaden weet?38
Bazilius
Kan ik gelooven dat hy zou met schaapen vechten
En kudden, Legers noemt?40

40

Valasko
ô Ja myn heer wat rechten
De gekken niet al uit?41

33
37
38
40
41

daar .... mê: waarmee, met wie
staag: aldoor, steeds maar weer
eenig: een of andere
gaauw: vlug van verstand, schrander, bedreven
mê: ook, mede
uitrechten: uitrichten, uitvoeren
En zien: hier bij te denken ‘hy zou’ uit vs. 39; idem in vs. 43-44
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Bazilius
En zien een herberg aan
Voor eenig sterk kasteel, daar hy op t'huis moet gaan?42
Verliefd zyn op een mensch die nergens is te vinden,
Noch op de waereld leeft? zich zelven onderwinden44
Met meulens, (die hy voor zeer groote reuzen neemt)45
Te vechten? neen myn Heer het dunkt my al te vreemd.

45

Valasko
Hy kreeg die zotheid door het leezen van de boeken:
Als Roeland, Amadis......48
Bazilius
Gy hoeft hem niet te zoeken:
Want alzo min als die ter waereld zyn geweest,49
Is Don Quichot 'er nu. Ik zeg't komt uit den geest
Van eenen Dichter, die deez' boeken wil bespotten;
Gemaakt tot tydverdryf voor kinderen, en zotten.

50

Valasko
Myn heer, hy is van daag op deeze plaats gezien,
Met zynen Schildknaap: ik heb zelf twe edelliên
Gesproken, die met hem zyn herwaart aangekomen.55
'k Geloof zo min als gy aan 't geen de dichters droomen:
Maar deeze hebben my zo veel van hem verhaald,57
En Sanche Pance, die met hem als Schildknaap dwaalt,
Dat ik niet twyf'len kan.

55

42
44
45
48
49
55
57

op t'huis moet gaan: op af moet gaan om er poolshoogte te nemen
zich zelven onderwinden: (het) ondernemen, wagen
neemt voor: houdt voor
Roeland: de roman van de held Roeland is een van de oudste middeleeuwse Karelromans
Amadis is de held van de Spaans-Portugese ridderroman: Amadis van Gaulen (Wales)
alzo min etc.: net zo min als die ooit bestaan hebben
herwaart: hier(heen)
deeze: de beide edellieden uit vs. 54
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Bazilius
Dan moet ik het gelooven.
Valasko
Maar eene zaak gaat myn gering verstand te boven:
't Welk is, dat Don Quichot zeer geestig redeneert61
Van veele zaaken; dat hy kloek is en geleerd;62
Zodat men hem zomtyds zou voor verstandig achten,
En geene spoorloosheid in 't minst van hem verwachten:64
Maar als hy redeneert van zyne Ridderschap,
Klimt zyne zotheid tot den allerhoogsten trap.
Ziet hy een boer, dien waant hy straks een prins te weezen,67
En geeft hem naamen die hy ergens heeft gelezen.
Zo dees hem tegenspreekt, dan tast hy na zyn zwaerd,
En stygt, vol gramschaps, op zyn Ronzinant: een paerd,
Dat door den ouderdom het loopen heeft vergeeten,71
Daar hy al dikwils is met steenen afgesmeten.72
Hy vecht schier nooit of 't koomt met hem op slagen uit;73
Daar Sanche Pance mede in deelt, in plaats van buit.

60

65

70

Bazilius
't Is een wonder dat hy dan wil langer by hem blyven:
Want altyd slagen, en geen voordeel.....

75

Valasko
Die kan schryven
Noch leezen, en hy is een zeer onnoz'le bloed;
Die juist geen zin heeft in al 't geen zyn meester doet;78
Maar wyl hy hem beloofd tot Gouverneur te maaken,79

61
62
64
67
71
72
73
78
79

geestig: vol geest, schrander, intelligent
kloek: wijs (vgl. duits: klug)
spoorloosheid: zinsverbijstering, onzinnigheid
straks: onmiddellijk
loopen: van een paard hier wel bed oeld als hard lopen, draven
daar: waar
schier: bijna
't komt met hem op slagen uit: het loopt voor hem uit op slagen
die juist geen zin heeft: die nu niet bepaald lust heeft (in alles wat z'n meester doet)
wyl: aangezien
hy: slaat op de meester
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Zo hy eens meester van een koningkryk kan raaken,80
Blyft hy hem by, op hoop of zulks eens mocht geschiên.81
Ik kan niet rusten, voor 'k die gekken heb gezien.

80

Bazilius
Ik zie Leontius, myn Liefstes Vader, komen.
Valasko
Ik zie Kamacho ook. Laat ons by deeze boomen
Ons wat verschuilen tot zy zyn voorby gegaan.

85

Bazilius
Zy hebben moog'lyk van myn aanslag iets verstaan.86
Valasko
Gy vreest het ergste; 't zal misschien zo slim niet weezen,87
Zy wand'len hier wel meer, gy moet zo licht niet vreezen.88

Tweede tooneel
Kamacho, Leontius. Bazilius en Valasko (ter zyde)

Kamacho
Dit is de plek, daer ik van daeg je Dochter mien89
Te trouwen.90

90

80
81
86
87
88
89
90

hy: hier weer op Sanche Pance
raaken: worden
blyft hy hem by: blijft hij in zijn gezelschap, verlaat hij hem niet
op hoop of: in de hoop dat
aanslag: opzet: vijandige onderneming
verstaan: vernomen
slim: erg
licht: gauw
mien: meen, voornemens ben
Ik beken, gy hebt wel uitgezien: ik stem toe dat ge een goede keus hebt gedaan
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Leontius
Ik beken, gy hebt wel uitgezien;
Maar waarom hebt gy 't juist hier in het Bosch begrepen?91

95

100

Kamacho
Dat's op zyn edelmans, we weeten van de kneepen,92
Ik bin nou ryk 'genoeg, het geldje van kezyn,93
Die in Westinje sturf, is allemael nou 't myn'.
Toen jonker smalpens met de vrouw van platbeurs trouwde,95
('Et gien 'em naederhangt zo euvelik berouwde,)96
Was 't hiele zelschip, als je weet, op deuze plek,97
En 't ging 'er ong'dieft wel. We binnen ook niet gek.98
Waer zou ik al het volk, dat ik genooit heb, laeten,99
Men huis is veul te klein.
Leontius
Laat ons hier niet lang praaten.
Kamacho
Kom gaen we dan..... daer is myn liefste of 'k ben een guit!101
Leontius
Verzeld met Laura.102

91
92
93
95

96

97
98

99
101
102

waarom..... begrepen: waarom hebt ge het plan opgevat, dat voornemen hier in dit bos ten
uitvoer te brengen
dat's.... kneepen: dat is zo de handelwijze van edellieden en ik ben van de fijnigheden daarvan
goed op de hoogte
kezyn: cousin, neef
smalpens: iemand met een ‘magere, schrale buik’, scharminkel, schraalhans, hier gebruikt
als komische eigennaam zoals in het oude blijspel gewoonte was: vrouw van platbeurs:
Vrouwe van Platbeurs; vgl. Heer van Plattebeurs, schertsende benaming voor een kale jonker
(WNT XII, I, 2400)
Et gien: hetgeen
naederhangt: naderhand, achteraf
euvelik: bar, geducht
zelschip: gezelschap, dwz. alle genodigde bruiloftsgangers
ong'dieft: ondieft, een woord uit de Amsterdamse volkstaal, gebruikt als bijwoord van graad:
buitengewoon, bijzonder
wel: goed, prettig, aangenaam
genooit: genodigd
ik ben een guit: ik ben een bedrieger, m.a.w. ik lieg
verzeld met: in gezelschap van, begeleid door
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Derde tooneel
Leontius, Kamacho, Quiteria, Laura. Bazilius en Valasko (ter zyde)

105

Kamacho
Wel myn snoeperige Bruid?
Wel heer, wat binje mooij, ik durf je pas iens raeken,103
Je zelt my deuzen dag nog gek van liefde maeken.
Kom zoen me nou eraeis.105
Quiteria
Ei Bruîgom laat dat staan
Kamacho
Wat zo dat smaektme, hae!
Leontius
Laat ons nâ huis toe gaan.
Kamacho
De kok zel 't allemael wel zongder ongs beschikken,107
En laeten wy terwyl met 't Bruiloftsvolk wat flikken.108
Leontius
Hoe speelen op de kaart?

103

105
107
108

heer: god
pas: nauwelijks
iens raeken: eventjes aan te raken
laat dat staan: laat dat na, hou er mee op
beschikken: regelen, voor elkaar brengen
flikken: een populaire uitdrukking voor kaartspelen
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110

Kamacho
Ja, gist'ren avond won
Ik met de kaert, in 't kort, al menig Patakon.110
Leontius
Waar hebje dat geleerd?111
Kamacho
Wat, troeven? by de Boeren.
Hoo, hoo, mit troeven, kan gien mensch my ummers loeren.112
Leontius
Ik speel nooit met de kaart.
Kamacho
Ei hoor, wel waerom niet?
Leontius
Om dat daar somtyds quaad of moeite door geschied.114

115

110

111
112
114
115

Kamacho
Wel paeij, bin jy zo vies? loop maer in Steê iens kyken,115
Daer zelje 't zien van volk dat fyne knevels lyken.

Patakon: een zilveren munt met de waarde van een rijksdaalder (50 stuivers), in 17e en 18e
eeuw ook in Nederland, maar eigenlijk afkomstig uit Spanje
in 't kort: in korte tijd
troeven: kaartspelen, meer speciaal volgens bepaalde regels dat kaarten van de ene kleur
meer waard zijn dan die van de andere kleuren
loeren: een loer draaien, bij de neus nemen, m.a.w. ik ben ze allemaal te slim af
moeite: moeilijkheden, ruzie
paeij: eigenlijk vader (zeemansterm in het Portugees-Maleis), maar algemeen voor ‘ouwe’
vies: kieskeurig, nauwgezet
loop ..... kyken: ga maar eens in de stad rondkijken fyne knevels: vrome mannen naar het
uiterlijk: knevel is hier niet de thans nog gangbare benaming voor een ‘snor’, maar een
verouderde term voor ‘mannelijk persoon. kerel’ in gunstige zowel als ongunstige zin
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't Verkeerbord gaet 'er wel in zwang, zo 't niemant weet,117
Als maer de schyven fraeij met laeken zyn bekleed.

120

Leontius
Het zy zo 't wil, 'k zal hen daar niet te meer om pryzen.119
Het geest'lyk kleed bedekt veel' gekken, en veel wyzen.120
Quiteria
Heer Vader, ik verzoek dat ik in eenzaamheid121
Met Laura wand'len mag?
Kamacho
Myn zoete lieve meid,
Wat zou je lui hier doen?123
Quiteria
Myn and're speelnoots wachten.
Leontius
Kamacho gaan wy dan.124

(Leontius en Kamacho binnen)

Quiteria
't Ging buiten myn gedachten,

117

119
120
121
123
124

Verkeerbord: speelbord voor dobbelstenen en schijven (triktrakspel)
in zwang gaan: in gebruik zijn
zo 't niemant weet: als niemand het maar weet, m.a.w. heimelijk
met laeken bekleed: om geen lawaai te maken
niet te meer etc.. voor mij is dat geen reden om zulke spelers er hoger om te waarderen
het geest'lyk kleed etc.: een zegswijze; in een geestelijk gewaad kan evengoed een dwaas als
een wijs man schuilgaan
in eenzaamheid: alleen, zonder anderen dan Laura
speelnoots: vriendinnen
wachten is infinitief, dus: (ik wil) hier wachten op mijn andere vriendinnen of bruidsmeisjes
't ging buiten myn gedachten: dat had ik niet gedacht
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125

Dat ik hier Vader en myn Bruîgom vinden zou.
Maar is Bazilius my waarlyk nog getrouw?
Laura
Zyn min is al te groot dat hy u zou vergeeten.127
Hy heeft den tyd aan 't hof met ongeduld versleten.

130

Valasko
‘Myn vrind Bazilius, daar is Quiteria.129
‘Gy spreekt haar best alleen, vaar wel, myn Heer, ik gaa.130
Laura
Daar is Bazilius.

Vierde tooneel
Bazilius, Quiteria, Laura

Bazilius
't Mag my in 't eind gebeuren
Myn Liefste weer te zien! maar ach zy schynt te treuren!
Quiteria
Ach, myn Bazilius!
Bazilius
Wat viel de tyd my lang,
Daar achter gindzen boom.

127
129
130

dat: dan dat
De aanhalingstekens vooraan de regel geven aan dat deze woorden als ‘terzijde’ worden
gesproken. Zo ook bij volgende gelegenheden, vs 237, enz.
best: het best
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135

Quiteria
Ja lief, ik wierd al bang,
Toen ik zo onverwagt myn' Vader hier ontmoette.
Heeft niemand u gezien?136
Bazilius
Valasko, die my groette.
Gy weet hy is myn vrind.
Quiteria
Dan ben ik wel gerust.
Hoe is de reis vergaan?138

140

145

150

136
138
140
144
146
148

Bazilius
Myn lief, gy zyt bewust,
Hoe treurig ik vertrok, wanneer ik van u scheidde,
Te meer om dat ik aan het hof zo lang verbeidde;140
Eén dag scheen my een maand, één uur een gansche dag;
Om dat ik daar myn lief Quiteria niet zag.
Ik was afkeerig van 't vermaak der hovelingen,
En hoorde ik in 't zalet een Juffer konstig zingen,144
Dagt ik aan uwe stem, die zonder wedergaâ
Myn zinnen streelen kon. Voort quam uw ongenâ,146
Door 't lang vertoeven, my te binnen. Gy hebt reden
Om met Kamacho in den echten staat te treeden.148
My zy de schuld alleen. Maar ach! hoe beeft myn hart!
Gy zult dan trouwen? my verlaaten? ach! wat smart!

die my groetie: die zo juist afscheid van mij nam
gy zyt bewust: gij weet
verbeidde: vertoefde
zalet: salon
ongenâ: toorn
quam my te binnen: kwam ik te weten
in den echten staat: in het huwelijk
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Quiteria
Ja myn Bazilius, ik kan het niet beletten.
't Is my onmoogelyk myn' vader te verzetten;152
Ik word gedwongen, Lief.153

155

Bazilius
'k Ben nog niet buiten raad,
Indien gy myn verzoek, zo billyk, niet versmaadt.154
Gy kunt die trouw ontgaan, wanneer we t'zamen vlugten.
Maar ach! gy zwygt, myn lief! en antwoordt my door zuchten.
Quiteria
Daar 's volk. Wy zyn bespied. Vaar wel.
Bazilius
Waar vlucht ge heen,
Quiteria! ei hoor myn' klachten en gebeên.

Vijfde tooneel
Don Quichot (te paerd), Sanche (op een ezel, schielyk uit)

Don Quichot
Staa Ridder, wat heeft die....159

160

152
153
154
159
160
161

Sanche
Ja oele hy gaet fluiten.
Wou jy die veugel in zyn vlucht zo makk'lyk stuiten?160
Dat's miskoot. Maer myn Heer, wat zellen wy nou doen?161

verzetten: van mening te doen veranderen
buiten raad: ten einde raad
zo billyk: redelijk, bepaling bij verzoek
versmaadt: afwijst
Ja oele hy gaet fluiten: Ja zeker, hij gaat er van door
veugel: vogel, als populaire denigrerende term voor een mens, vgl.: hij is een gladde vogel
Dat's miskoot: dat is verkeerd gegokt; miskoot is wel het deelwoord in volkstaal voor ‘mis
gekoot’ = verkeerd gegooid met de koot of het kootje (beentje; vgl. vingerkootje) in het
kootspel of bikkelspel
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Don Quichot
Zo ras als 't moog'lyk is, naar Saragossa spoên,
Op hoop van nog in tyds het steekspel by te woonen.163
Sanche
Wat waer ik ook een gek, dat ik me meê liet troonen!

165

170

Sanche (zegt tegen den Ezel)
Myn lieve Graeuwtje wat heb ik al deurgestaen;
Wat hebben, jy en ik, al menig droeve traen
Op deezen tocht 'estort! myn hart! myn lust! myn leeven!
Myn zeun! myn graeuwtje! jy bent in myn hart 'eschreven.
Wat zyn we trouwe broêrs, in lief, in leet, in nood!
'k Zal jou in goud beslaen, myn keuning, nae jou dood.
Don Quichot
Laat myne Ronzinant, met Graauwtje ginder weiên.
Sanche
Ik zel ze gunter, daer het beste gras groeijt, leiên.172

(Sanche brengt de beesten weg)

175

163

172
175
176
177

178

Don Quichot
Gaa allereêlste beest, getrouwe Ronzinant;
Gaa opperpronkjuweel der paerden van dit Land.
Uw naam zal in het kort met grooter luister praalen,175
Gy zult nog meerder roem als Bucefal behaalen,176
Die groote Bucefal, held Alexanders paerd,177
Daar gy in trouwheid en grootmoedigheid naar aard,178
Heeft door zyns meesters arm nooit grooter roem verkregen,

steekspel: hier in de oorspronkelijke betekenis: (spiegel)gevecht houden tussen ridders bij
een tournooi, wanneer ze met gevelde lansen op elkaar inrijden om elkaar uit het zadel te
lichten
gunter: ginds
in het kort: binnenkort
Bucefal: het paard van Alexander de Grote
Alexander: de beroemde Grieks-Macedonische vorst (356-323 v.C.), die op zijn veldtocht
tegen Perzië een groot deel van de Oostelijke wereld veroverde en daarmee de grondslag
legde van het Hellenisme
grootmoedigheid: heldhaftigheid, vermetelheid
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180

185

190

195

200

Als gy verwachten kunt, door myn' gevreesden degen;
Myn degen, dien ik heb aan myn Princes gewyd,
Myn lief Dulcinea, het pronkbeeld van deez' tyd,
De zoetste roofster van myn' zinnen en gedachten,
Om wie ik eenzaam dool, by dagen en by nachten.
Wanneer, ô schoone! zal 't gelukkig uurtje zyn,
Dat gy uw' Don Quichot zult helpen uit de pyn!
Wanneer, ô wreede! zult ge ophouden my te plaagen?
Of moet ik doolen om uw' liefde al myne dagen?
Heb ik vergeefs gestreên met menig' kloeken held?
Sloeg ik vergeefs dan den Biskaijer uit het veld?190
En heeft u Passamont, met ketenen belaaden,191
En and're boeven, niets verhaald van myne daaden?
't Is zeker; maar gy blyft, ô wreede! nog versteend,193
En lacht, helaas! wanneer uw droeve ridder weent.
Ik zal, indien 't u lust, de bekkeneelen kneuzen;195
Van schelmse tovenaars, en schrikkelyke reuzen;196
Al quam hier Sakripant, een reus van d'ouden tyd,197
Hy moest bekennen dat gy de allerschoonste zyt,
Het pronkstuk der natuur, de paerel aller vrouwen;
Of 'k zou hem met myn zwaerd den kop van 't lichaam houwen.
Sanche
Och Ridder Don Quichot, 'k verlang al weer naer huis!
Don Quichot
Geduld, myn zoon, geduld.202

190
191

193
195
196
197
202

sloeg... uit het veld: in oorspronkelijke betekenis: in het strijdperk verslaan, het veld doen
ruimen
deze passage zinspeelt op een van Don Quichots ‘heldendaden’: Passamont was de
overwonnen aanvoerder die naar Dulcinea gestuurd werd om haar bericht te doen van D.Q.'s
overwinning
versteend: zonder gevoel
bekkeneelen: hersenpannen, schedels
schelmse: schurkachtige
schrikkelyk: schrikaanjagend, ijselijk
Sakripant: een van de strijders tegen Renout van Montalbaen, evenals Roeland als minnaar
versmaad door Angelica
vast (niet): al maar (niet), nog steeds (niet)
munt noch kruis: de beide kanten van een munt, m.a.w.. ik krijg nog altijd geen sou (van wat
me beloofd is)
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Sanche
Ja 'k zie vast munt, noch kruis,
Won ik nog geld, met al dat hongerige doolen.203

205

210

215

Don Quichot
ô Sanche! Sanche! gy begind al weêr te toolen;204
Waar heeft een Schildknaap van een doolend Ridder geld
Tot loon van dienst geëischt? zeg eens wat boek vermeldt,
Dat Roeland, Amadis, of Palmeryn de Olyven,
Geld gaven, zeg?
Sanche
Ik kan niet leezen, noch niet schryven,
Wat bruid me Roeland, met jou hiele ridderschap,209
Als ik gien geld heb.210
Don Quichot
Schelm! ik dagt u op den trap
Van eer, en hoog geluk, door mynen arm te zetten.
Loop naar uw wyf, loop heen, ik zal 't u niet beletten.
Gaa werken om de kost, gy zyt myn gunst niet waard.
Zo ik een koninkryk kan winnen door myn zwaerd,
Zal ik een ander, u ten spyt, tot koning maaken;
Bedenk dan, Sanche, hoe die euvel u zal smaaken.216
Sanche
Och, och, vergeef het my, 'k en hebt zo niet 'emiend.
Myn heer, ik hebje met men Graeuwtje lang 'ediend,

203
204
209
210
216

Won ik nog geld: als ik nou tenminste nog eens geld kreeg voor dit ronddolen, waarbij ik
honger lijd, m.a.w. dan zou ik me er nog mee kunnen verenigen
toolen: zeuren, zaniken; een woord uit de Hollandse volkstaal
Wat bruid me R.: Wat kan me R. schelen
trap: hoog niveau
die euvel: dat kwaad, onheil
smaaken: bevallen
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220

En overal gevolgd. Beloofje nog te geeven
Een eiland veur myn loon; ik zel jou al myn leeven
Daer veur bedanken?
Don Quichot
Ja, het eerste dat ik win.

225

Sanche
In 't admirantschap, heb ik ook al vry wat zin.222
Of maek me maer zo'en graef, of prins, 't ken jou niet scheelen,
Al wierd ik Keuning; als je tog bent an het deelen,
Zo leg me maer wat toe, van d'eenen brui, of d'aêr.225
Hy kan ligt knippen die een lap heit met een schaer.226
Maer 'k wou dat ik het zag gebeuren, zei de blinde.
Don Quichot
'k Moet lachen, Sanche.
Sanche
Zie myn heer, zie door die linde.
Loopt daer gien kaerel?229

230

Don Quichot
Geef myn schild en myn geweer:
Het is een Ridder.
Sanche
Neen, het is een boer, myn heer.
Don Quichot
'k Zeg 't is een Ridder, haal myn lancie, niet te draalen.

222
225
226
229

admirant: verbastering van admiraal
toeleggen: toewijzen
brui: boel
ligt: gemakkelijk
geweer: wapens, zwaard
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Sanche
Het is een boer, heer, of de drommel moet me haelen.232
Don Quichot
Ik ken hem aan de veer, die op zyn helmtop zit.
't Is Ridder Splandor, zoon van Medor.234

235

Sanche
Ei ik bid,
Maek tog gien questie, je bend zekerlyk bedrogen.
Merlyn de Tovenaer draeijt weer een rad voor je oogen.

Zesde tooneel
Don Quichot, Sanche, Kamacho (met een veer op zyn boeremuts)

240

Kamacho
‘Dat wangd'len van myn bruid in 't bosch staet my niet an;
De boeren zeggen datze met dien edelman,
Die zy bemint heit, stond op deeze plek te praeten;
En dat verstae ik niet; dat zel ze moeten laeten......240
Smit Justus wie is dat!241
Don Quichot
ô Splandor, braave held,
En doolend Ridder, daar Turpinus pen van meldt;242
Aanschouw hier Don Quichot, den ridder van de leeuwen.

232
234
240
241

242

moet: moge
Splandor: held uit een Karelroman
dat verstae ik niet: dat wil ik niet hebben
Smit Justus: bastaardvloek voor ‘Sint Justus’ (Justinus), een bekende heilige, martelaar uit
de middeleeuwen
braave: dappere
Turpinus: bisschop van Reims (± 800) aan wie een Latijnse kroniek over Karel de Grote en
zijn Pairs wordt toegeschreven
meldt: gewaagt
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245

250

255

260

Kamacho
Gans bloet, wat vent is dat! och, och! ik moet iens schreeuwen,244
Of hy vermoord me hier. Help! help! Wat ziet hy fel!
't Is Symen langdarm, of de pikken uit de hel.246
Och sinte langdarm, of hoedat je naem mag weezen,247
'k Zel alle daegen, drie van je amerietjes leezen,248
Voor al de zongden, die je in 't leeven hebt 'edaen.
Ei laet me leeven, en zo lang naer huis toe gaen;
Tot ik men testement 'emaekt heb. 'k Laet me hangen,
Zoo 'k niet weêrom kom, op parool, als krygsgevangen.252
Don Quichot
Heer Ridder, hoe, gy spreekt of gy betoverd waart,
Dat zyn geen blyken van uw' ouden heldenaard.
Gy zyt het, die wel eer het Turksche heir verheerde,255
En in Stoelweissenburg zo heerlyk triumfeerde.256
Kamacho
Och ja heer langdarm, 'k bin betoverd! 'k ben bedrild!257
Ik bin bezeeten, ik bin al wat datje wilt.258
Och myn gesuikerde sinjeurtje! laet me loopen!
Daer is myn beurs.260
Sanche
Geef hier! maer bloed! ik zou niet hoopen
Dat hy betoverd was, en dat hy iens uit klucht,261
Als ik er geld uit kreeg, zou vliegen naer de lucht.262

244
246

247
248
252
255
256
257
258
260
261
262

Gans bloet: bastaardvloek voor Gods (Christus) bloed
Symen langdarm: misschien een bijnaam voor een of andere lange persoon uit die dagen; in
ieder geval is het woord langdarm wel een bekend woord voor endeldarm (Kiliaen)
pikken: Heintje pik is de duivel
Sinte langdarm is dan nog een variant op deze benamingen, die K. in zijn boerse angst
hanteert
amerietjes leezen: ave maria's bidden
op parool: op m'n erewoord
verheerde: overmeesterde, versloeg
heerlyk: glansrijk
bedrild: betoverd, behekst
bezeeten: door de duivel bezeten
bloed: vgl. 244
zou niet hoopen: wil niet graag hopen, ik hoop maar niet
uit klucht: voor de grap
kreeg: pakte
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Don Quichot
Heer Splandor, hou uw geld, ik ben geen dief of roover.
't Za, Sanche, geeft het weêr.264

265

Sanche
Wel dat komt zeker pover,
Zo'n schoone beurs, en die 'k zo mak'lyk houwen kan!
En dat regtvaerdig; want ik krygze van den man.
Don Quichot
Wat draalje! geef terstond.267
Sanche
Het zinne spaense matten.
Don Quichot
Geef over of......268
Sanche
Ei lieve, één greepje.
Don Quichot
Ik kan bevatten,
Dat u de rug wat jeukt.269
Sanche
Hou daer dan, tovenaer.

264
267
268
269

't Za: vooruit
dat komt zeker pover: dat valt me dik tegen, wat beroerd
spaense matten: zilveren Spaanse munten (van ± 2,40)
ik kan bevatten: ik begrijp
Hou daer dan: asjeblieft dan
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270

Kamacho
Ik dankje.
Sanche
Holla, broêr.
Don Quichot
Ha schelm.
Sanche
Daer is het, daer.
Don Quichot
Heer Ridder, zyt gerust; ik staa niet naar uw leeven:
Maar wil dat gy me uw' helm tot dankbaarheid zult geeven.

275

Kamacho
Och jonker, 'heb gien helm ooit op myn kop 'ehad,
't Is maer een boere muts, met veeren, dat je 't vat;274
Wil jy hem hebben? 'k wil hem gaeren' an je schenken.

280

Don Quichot
Heer Splandor, groote held, ik kan my niet bedenken,276
Hoe uw' doorlugte geest, en groote schranderheid,
Van 't spoor der reden, door de tov'naars is geleid,278
Dat gy dien zwarten helm, dien Roeland plag te draagen,
Een boere muts noemt.
Kamacho (geeft hem zyn muts)
‘Och hy zoekt me wat te plaegen!
Hou daer, daer is myn helm, ast dan een helm moet zyn.

274
276
278

dat je 't vat: moet je weten, eigenlijk: als je het begrijpt
bedenken: begrijpen, voorstellen
reden: rede, verstand
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Don Quichot
'k Ben dankbaar, groote held.282
Kamacho
Die kaerel piert me fyn.
Don Quichot
Wat zegt zyn edelheid?
Kamacho
Of ik nou mag vertrekken?

285

290

Don Quichot
Hoe vaart Angelika? wil my 't geheim ontdekken:
Waar zy zich nu onthoud. Leeft uw heer vader nog?285
Het moortje Medor, dat held Roeland met bedrog
De schoone Angelika, uit minneliefde ontschaakte?287
Waar door die groote held, uit spyt, aan 't raazen raakte?288
Meld alles maar aan my, den dapp'ren Don Quichot.
Kamacho
Ik heb gien Vaer noch Moêr, heer Ridder dronke zot.290
Don Quichot
Is dan de schoone Moor, uw vader reeds gesturven?
Kamacho
Myn vaertje was gien moor. Och, och! ik ben bedurven,292
Hy ziet me veur een Turk, of voor een Heijen aen.293
Zo hier gien volk en koomt, zel 't mit me slegt vergaen.

282
285
287
288
290
292
293

piert: neemt er tussen
onthoud: op houdt, vertoeft
minneliefde: een tautologie voor liefde, wellicht door L. ironisch bedoeld
uit spyt: uit verdriet, ergernis
dronke zot: verbastering van Don Quichot
bedurven: verloren
Heijen: heiden
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295

300

305

Don Quichot
Is dan Angelika, uw moeder, reets ter aarde?
Die zulken braaven held, als u, ô Splandor, baarde?
Kamacho
Ik heb Jan Geeleslae men leeven niet 'ekent,297
Ik hiet geen plankoor, en we bennen niet 'ewent
De kei'ren in ongs dorp mit zukken naem te doopen.299
Ei Ridder dronke zot, ik bidje laet me loopen.
Je hebt me muts al weg, zeg maer, wat wilje meer,301
Men Wammes, en men broek?302
Don Quichot
Neen, neen, verdwaalde heer
Dien schoonen wapenrok zal ik u niet ontrooven;
'k Wil liever voor uw' helm een koninkryk belooven;
Indien gy 't maar begeert.305
Kamacho
Och, och 'et is de droes,
Is dat geen paerdevoet? neen, maer een karrepoes!306
Nou merk ik 't eerst, och zo'n hiel keuninkryk, sint felten!307
Je bint een dubbelduw!308
Sanche
Zen kop die rydt op stelten.

297
299
301
302
305
306
307
308

Jan Geeleslae: verbastering van Angelika
kei'ren: kinderen
hebt me muts al weg: hebt m'n muts al te pakken
wammes: wambuis, kiel
droes: duivel
paerdevoet: de duivel in mensengedaante is vaak herkenbaar aan een paardevoet
karrepoes: kapoets, muts van bont
sint felten: bastaardvloek: Sint Valentijn
dubbelduw: duivel
z'n kop rydt op stelten: hij maalt, hij is gek
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310

315

320

Kamacho (schryft een streep)
'k Bezweer je by den geest, van houte sint Michiel.309
Al waerje nou de droes, of Stegen zongder ziel,310
Nagtmerri, bietebauw, of ongeboore heintje.311
Al wierje nou zo klein, datje in een tinne peintje312
Kon kruipen, zo je nou gien mensch bent, ken je nou
Niet over deuze striep.
Don Quichot (over de streep trappende)
Ik voel myn hart vol rouw;
ô Eedle Splandor, om het missen van uw' zinnen;
't Verstand schynt u van 't spoor, door 't al te hevig minnen.
'k Omhels u, als myn vrind.
Kamacho
Dat maektme wat gerust.
Ik loof werentig, dat je lui wat kortswil lust.318
Maer alle gekken op een stokje, laet me wangdelen....
Daer 's Vetlasoep, de Kok, wat of die wil verhangdelen.320

Zevende tooneel
Don Quichot, Sanche, Kamacho, Vetlasoepe

Vetlasoepe
Monsieur Kamakko, ha! ze eb jou al lang kezoek.321
Ze wist niet waar hum stak, ze wist niet van dit hoek.?322
Wat 's dat feur folke?

309
310
311
312
318
320
321

322

houte Sint Michiel: (waarschijnlijk) houten beeld van S.M., tegenover geest
Steven zongder ziel: waarschijnlijk een persoon uit een volksverhaal, Steven die ronddoolt
zonder ziel (die hij aan de duivel verkocht heeft?)
Nagtmerri etc.: bekende benamingen voor spookverschijningen of de boeman, de duivel
peintje: pintje, een inhoudsmaat voor vloeistoffen van ± een halve liter
werentig: waarachtig
kortswil: kortswijl, vermaak als tijdkorting
verhangdelen: bespreken
etc.: het verhaspelde Hollands van de Franse kok is over het algemeen gemakkelijk te
begrijpen; hij zit wat in de knoop met voornaamwoorden, met vervoegingen of verbuigingen,
en met de geslachten der substantieven. Men moet vaak uit het zinsverband opmaken of ze
betekent ik (fra. je), jij (je) of ze (3 ps. plur.); hetzelfde geldt voor hum: zij (plur.), hen, hem,
of zelfs jou en ik.
dit hoek: deze hoek, plaats: vgl. uithoek
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325

330

335

Kamacho
Dat? dat zin al raere snaeken,
Kortswillig volk, bequaem de bruiloft te vermaeken.324
We leijen in 'et ierst 'eweldig overhoop.
Maer, waer 's men bruiloftsvolk?326
Vetlasoepe
Hum 'eb de palm keknoop,
Hum 'eb de kroon kemaak, hum doet nou niet as zingen,327
Hum dans nou seer kurieus, ensemble, ronde kringen.
De folke is opkeskikt, zo mooij kelyk de droes.
Ze skreeuw tout allemaal, à vous! à vous! à vous!330
Zy heb jou lang kewak, ze is bly, en 't is wel koete,331
Dat hum jou na lang zoek, hier in de bosch ontmoete.
Kamacho
Heb jy zo lang 'ewagt? 'et is me seper leet.333
Maer heb jy al 'eweest om Jochem de poejeet?
In Roel de muizekand? laet vraegen waer ze blyven.335
Vetlasoepe
Fort bien Monsieur, ze zel.336

324
326

327
330
331
333
335
336

kortswillig: vermakelijk, grappig
bequaem: geschikt
hum: ze
de palm knoopen: vóór het bruiloftsfeest kwamen vrienden en vriendinnen van het bruidspaar
bijeen om de takjes van de ‘palmbomen’ (de buxus sempervirens) te vervlechten tot de
maagdenpalm, beplakt met goud en zilver, ter versiering van de bruiloftstafel, de zaal en het
bruidsbed
de kroon (corona): de bruidskrans die opgehangen wordt boven de bruid, zie de titelprentjes
à vous: op je gezondheid
koete: goed
seper: verdomd
In: en
muizekand: muzikant
seldrement: verwensing, wat donder!
gansch vyven: idem, eig. bij de vijf wonden van Christus
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Sanche, (tegen Don Quichot)
Maer seldrement! gansch vyven!
Wat is dat veur een vent?
Don Quichot
Dat is een Indiaan,
Of Hottentotsche Prins.
Sanche
Ik ken 'em niet verstaen,
Als hier en daer ien woord.339

340

Vetlasoepe
Wat sekze, Hottentotte?
Ha! ha! ze lakker om, ze lyk warak wel zotte,340
Hum is een Kok, ma foi.
Sanche
Hy ruikt braef na gebraed.
Bin jy de Kok, ik hou jou veur men beste maet,
Je hebt een lucht die ik bezonder graeg mag leijen:
Me dunkt je ruikt ook wat na korsten van pasteijen?

345

Vetlasoepe
Oui, pastey, Monsieur, keen beter in de land,
Als hum kan maak.
Sanche
Dan ben je een kaerel van verstand.

339
340

sekze: zeg je
ze lakker om: ik lach er om
warak: waarachtig
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Vetlasoepe
Je suis vôt serviteur.
Kamacho
Hoor hier iens Vetlasoepje.
Vetlasoepe
Que ditez vous Monsieur?
Kamacho
Maek dat'er ook een troepje
Dangsmiesters by komt.
Vetlasoepe
Bon, ze zel ze jou beskik.

350

Kamacho
Toebak van volkje.350
Vetlasoepe
Oui, die dans ken op een prik.

(Zingende binnen)

Achtste tooneel
Don Quichot, Sanche, Kamacho

Sanche
Dat lykt een raere haen, die Prins van de Indiaenen,351
Een Kok en Prins mit ien!352

350
351
352

toebak van volkje: uitgezocht volkje, de beste
haen: vgl. snoeshaan
waanen: (ten onrechte) menen
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Don Quichot
Hoe Sanche, zoudt gy waanen
Dat zulks niet meer geschied?
Sanche
Wel neen, ik lach'er om.
Kamacho
Kom geef me muts nou weer.

355

Don Quichot
Zyt gy de bruidegom?
Met wie myn waarde vrind?
Kamacho
Ik mien van daeg te trouwen;
Hier zel 'et zelschip zyn, 'k zel hier de brulloft houwen.
Don Quichot
Wie zal uw Ega zyn, ô Splandor, wat Princes?
Kamacho
Ei scheer de gek niet meer.
Don Quichot
Uw waerde zielsvoogdes
Is wis van prins'lyk bloed, of koninklyke looten?

360

Kamacho
Een halleve boerin, uit d'adel voort'esprooten,
Heur Vaertje boert zo wat: maer hy's van adel.
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Don Quichot
Zoon,
Wat is uw eêl verstand betoverd! groote Goôn!
Hoe is haar naam, hoe wordt de Infante toch geheeten;363

365

Kamacho
Ze is gien Infangte: maer ze is mooij, dat motje weeten,
Zo blank als schaepenmelk. Heur wangetjes zyn rood,
Ze is niet te dik, te dun, te klein, noch niet te groot;
Heur veurhoofd blinkt puur, puur, gelyk een barbiers bekken.367
'Er hiele bakkes is vol wongerlike trekken.368
Don Quichot
Maar nu, haar naam?
Sanche
Ze 'et nooit misschien een naem 'ehadt.

370

375

380

363
367
368
370
380

Kamacho
Ze hiet Quiteria, heer Ridder, dat je 't vat.370
Maer zie, verstae je wel, daer quam 'er nog ien vreijen,
Die hiet Bazilius. Zy mocht hem vry wel leijen,
Maer 't hulp niet: wangt hy is een arme kaele neet,
Zo'n edelmannetje, dat graeg wat lekkers eet,
Patrysjes, hoendertjes, kon hy ze maer betaelen.
Hy krygtze wel: maer moetze eerst op de jagt gaen haelen;
Daer leeft hy miest van; maer 't is al een raere vent,
Hy kent latyn as een pastoor; 't is een student,
Dat jy het vat Sinjeur. ô Hy kan wongdre zaeken.
Ik heb 'em van een aeij een kaerteblad zien maeken;380
En hy kan dangsen als een ekster op het veld;
Hy kan ook sling'ren mit 'et vaendel, als een held.

Infante: dochter van een koning
barbiersbekken: koperen scheerbekken, dat eertijds als symbool uithing voor de barbierswinkel
bakkes: gezicht
dat je 't vat: een stoplap: begrijp dat wel goed
kaerteblad: speelkaart
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385

390

395

400

En hy kan schermen, en ook kaetzen, mit de boeren;
En mit verkeeren kan hy elk zyn geld afloeren;384
Hy kan ook speulen op de veel, en de schalmy.385
De blind'mans zeun, is maer een botterik 'er by.386
Hy is wel gaeuw: maer, ik heb geld, om van te kluiven.387
Hy niet; en daerom zel hy 'an de veest niet snuîven.388
Ik kryg de bruid, en 't is zyn neusje effen mis.
Maer appropo, Sinjeur, weet je ook hoe laet of 't is?
'Et was ezaid, dat ik presies te zeuven uuren
Most by de vrinden zyn, en deur je malle kuuren
Is 't laet 'eworden, geef men muts me maer weêrom,
En gae mit my, Sinjeur, ik hiet je wellekom,
'k Noô jou te Brulloft; wangt jy lykt een snaek der snaeken,
Je kent de boeren op de Brulloft wat vermaeken.
Sanche
Te brulloft broertje? gaet dat zeker? wel is 't waer!397
Je bent een man as spek, dat lyktme, zoete vaer.398
Ik heb (och harm) lang uit men knapzak motten bikken.
Te Brulleft! weetje 't wel? gut kaerel, 'k ken zo slikken.400
Stae vast nou hoendertjes, en snipjes met je drek.401
Stae frikkedilletjes.402
Kamacho
't Is tyd dat ik vertrek:
Ei geef me muts weêrom, je kent 'em niet gebruiken.

384
385
386
387
388
397
398
400
401
402

verkeeren: spelen op het verkeerbord, triktrakspel
afloeren: afhandig maken; vgl. een loer draaien
veel: viool
schalmy: schalmei, houten blaasinstrument, primitievere vorm van de hobo
de blind'mans zeun moet hier wel slaan op een in die dagen bekende muzikant; in het algemeen
was trouwens een blindeman meermalen een muzikant, die de huizen langs trok
gaeuw: schrander, handig
veest: een wind, poep; hy zel ..... snuiven: komische uitdrukking voor: hij zal er niet aan te
pas komen, er geen plezier aan beleven
gaet dat zeker: staat dat vast
een man as spek: de bovenste beste
zoete vaer: beste kerel
weet je 't wel: weet je dat zeker
'k ken zo slikken: ik ben zo'n goeie eter
stae vast nou: verroer je niet
met je drek: met je ingewanden
frikkedilletjes: gehaktballen
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Sanche
Gut Splandor, ik begin 't gebraed alriets te ruiken.

405

410

Kamacho
Ik hiet gien plankoor, broer, Kamacho is myn naem,
Men vaertje sageles, was Lopes Pedro daam,406
In Lombrigje men moer, 'ebooren te Bregance....407
Maer hoe is jou naem, broêr?
Sanche
Die is don Sanche Pance.
'k Bin deur dien goejen heer, puur uit den drek 'eraekt.
Hy heit me van een boer een Gouverneur 'emaekt.
Kamacho
Een Gormandeur, wel zo, wie drumpel zou het denken!411
Een Gormandeurschap kan jou Heer dat an jou schenken?
Sanche
Ja, van een Eiland, en 'k kreeg zeuven ezels toe.
Kamacho
Heb jy die al?

415

Sanche
Wel neen: 'k heb de ezels nog te goê,
En 't Eiland zel men Heer in korte daegen winnen.
Kamacho
Die vent is zeker gek, wie drommel zou 't verzinnen?
Hoe hiet dat ailand, en waer laitet? an wat kangt?

406

407
411

sageles: verhaspeling van zaliger; verder verhaspelt K. Spaanse namen: het stuk heet immers
in Spanje te spelen en Kamacho spreekt dan daar de zgn. volkstaal; vreemd blijft het woord
daam; vgl. vs 698
In: en; de zin luidt dus: en mijn moeder heet Lombrigje, vgl. Lombrechtje
drumpel: verhaspeling van: drommel
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420

Sanche
't Leit in Jaerabien, digt by het heilig land,418
't Hiet mikrosko. pi.pi.pium .... 't is me al vergeeten,
Daer weunde een groote Reus de mallenbrui geheeten,
Zo groot gelyk een boom. Maer hy's al lang kapot;421
Men Heer die potste hem.422
Kamacho
Een Reus! wel dat's niet rot!
Een Reus? hoe vindt men nou nog reuzen? hoe ken 't weezen?

425

Sancho
Ja Broertje, mien je dat wy veur de Reuzen vreezen?
Veur twintig Reuzen, zou men Heer staen als een pael.
Kamacho
Ik word waratjes aêrs van zulk een vreemd verhael.426

430

Ja Reuzen alzoo groot als meulens mit vier armen,
Die steekt men Heer maer mit zyn lansie in de darmen.428
In al de Legers daer hy komt, daer maekt hy schrik:
't Is kip ik hebje! steek! slae, in een oogenblik
Is 't hiele veld bezaeid, mit armen, en mit beenen:
Hy slaet terstongt maer deur een hiel slagorden heenen.
Kamacho
Gangs ligters, is dat waer! heb jy het zelfs 'ezien?433

418
421
422
426
428
433

Jaerabien: Arabië
kapot: dood
potste: was hem te slim af
dat's niet rot: dat is geen kleinigheid
aers: anders, dat wil zeggen: ik sta verstomd, buiten mezelf van verbazing
lansie: speer, lans
Gangs ligters: bastaardvloek: bij Gods gewijde kandelaren, bliksems
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435

440

Sancho
Ja'k; 't is omtrent 'eleen, nae 'k gis een maend, of tien,
Toen heit hy teugen een hiel leger nog 'evochten:
Ze vlugten al; maer juist die beesten, die gedrochten,
Van schelmse Tovenaers, die quaemen op 'et mat.437
Ze gooijden al 'er best mit steenen naer ons gat,438
En maekten van 'er volk een hiele kudden schaepen!
Kamacho
Wel langsje, viel daer niet wat buit veur jou te raepen?440
Sanche
Ja steenen op ons bast, dat 's tovenaers manier.
Men Heer verloor dien tyd ook wel een tand drie vier.
Kamacho
Je Heer lykt wel bedroefd: hy is diep in gedachten.

445

450

Sanche
Men Heer? ja die's verliefd, hy klaegt gehiele nachten;
Je hoort niet anders als: ô schoone ondankbaerheid!
Dulcinea, princes, ô noordstar die me leid!
Wanneer zel jy me veur men trouwe dienst beloonen!
Dan zucht hy weer, en roept: ô schoonste van de schoonen,
Wanneer genaekt den tyd, dat ik ...... exceterae.
't Is al Dulcinea ondankbaer veur en nae.
Kamacho
Is die Dulcinea dan veur zo mooij te houwen?
Ik wed ze mooijer is, die ik van daeg zel trouwen.

437
438
440

op 'et mat komen: een overval doen, ‘mat’ is in deze uitdrukking waarschijnlijk mad(e) =
afgemaaid deel van 't veld; strijdperk
al 'er best: uit alle macht
langsje: kerel, eigenlijk: soldaat (lansknecht)
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Don Quichot
Wat zegt gy Splandor? ha dat liegt gy, door uw' hals.453
't Za, vat uw' lanzie.454

455

Kamacho
Och heer Ridder, 'et is vals,
Jou liefste is mooijer: maer wie pikken zou 'et droomen!455
Had ik 'eweeten dat je 't qualyk had 'enomen,
Dat ik myn Bruid wat prees, ik had 'et wel 'emyd.457
Don Quichot
Neen ik wil vechten, 't za berei u tot den stryd,
Ik geef u keur van grond.459

460

Kamacho
'k Hou niet een brui van vechten.
Och! Ridder wees te vreên!460
Don Quichot
Zeg hoe gy 't wil beslechten,
'k Geef keur, te paerd, te voet, met lancie, of het zwaerd.461

465

453
454
455
457
459
460
461
465

Kamacho
Gena, genade, och! och! ik zweer je by myn baerd,
Dat ik niet vechten kan.... Och! och! hoe zel 't hier daegen?
Moord! brangd! moord! brangd! help! help! ô ongehoorde plaegen,....
Daer's Vetlasoep met volk!465

liegen door uw' hals: onbeschaamd. grof liegen
lanzie: lans
vals: niet waar
pikken: bij de duivel
emyd: gemeden, nagelaten
ik geef u keur van grond: ge moogt de plaats (van opstelling) aangeven
niet een brui: geen sikkepit
wees te vreên: neem genoegen met mijn verklaring, wees niet meer boos
'k Geef keur: ik laat u de keus (vgl. 459)
geweer: wapen(s). speciaal zwaard (vgl. 229)
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Don Quichot
't Za, 't za, waar's uw geweer?
Kamacho
Help mannen! mannen! help!
Don Quichot
Hoe schreeuwt gy zo myn Heer?

Negende tooneel
Vetlasoepe (met eenige boeren), Kamacho, Don Quichot Sanche

Kamacho
't Sa, lustig jongens, pas nou louter wat te raeken!467
Don Quichot
Kanailje! Tovenaars!468
Sanche
Wel brui 'er veur 'er kaeken.
Kamacho
Sla toe maer mannen! pas te raeken mannen! 't sa.
(Don Quichot en Sanche krygen stokslagen, waar op zy vallen)

470

467
468

Sanche
Oei! oei! men billen, en men kop, gena! gena!
Och! sinte Tovenaers, 'k heb niemendal bedreven.

pas... te raeken: zorg er voor dat je flink wat raakt
brui 'er veur 'er kaeken: sla hen op hun kaken
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Kamacho
Ei zie dien Gormandeur, dien reekel, nou iens beeven.
Hoe smaektje deuze koek? scheer nog de gek erais.
Sanche
Genade, ô Splandor.474

475

Kamacho
Wel de pikken op je vlais!
Daer Plankoor, Plankoor, daer! je zelt van Plankoor heugen.475
Sanche
Myn lieve Splandertje ik mag 'er gansch niet teugen,476
Ei slae niet meer.
Kamacho (slaat Sanche)
Wel dat 's een drommel van een vent.
Nog scheert de beest de gek.
Sanche
Och! och! och! seldrement!
Is dat ook kloppen.

480

Don Quichot
Och! Princesse van Toboze!
Kroondraagster van myn hart, ô verse ontlooken' rooze:
Hier ligt uw Ridder van de Tovenaars gewond!481
Vetlasoepe
Wat sekse rek'le? zyn hum Tovenaars, jou hond?
Wat obstinaater folk! terwyl dat s'hum zo kloppen,
Zo scheer ze nok de gek, en durven ons nok foppen.

474
475
476
481

de pikken op je vlais: moge de duivel je kastijden
van Plankoor heugen: je zult heugenis hebben aan P.
mag: kan
van: door
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485

Kamacho
'k Zal heur betaelen, laet men nou maer iens betien.485
(Kamacho neemt zyn muts wederom)

Tiende tooneel
Bazilius, Valasko, Kamacho, Vetlasoepe, (boeren), Don Quichot, Sanche

Bazilius
Hou op Kamacho! zeg, wat is 't dat wy hier zien?
Hoe komen deze twe zo bont en blaauw geslaagen?

490

495

Kamacho
't Zyn fielen allebai, wie drumpel zou 't verdraegen.488
Die, met het harnas, noemt zich ridder dronke zot,
En de aêre gormandeur; ze noemden my uit spot,
Heer Ridder Plankoor, zeun van Geelesla; geen smeeken,
Of bidden hulp; die guit die wou me op 't lest deursteeken;492
Had ik dat volk hier niet, ik was 'er al om koud.
Bazilius (tegen Don Quichot)
Dat's al een vreemde zaak. Zeg, wat maakt u zo stout,494
In 't harnas op den weg de menschen aan te randen?
Wie zyt gy? Spreek; of 'k geef terstont 't geregt in handen.496
Don Quichot
Een Ridder voor wiens arm het alles beeven moet,
Gelyk een Amadis in 't harnas opgevoed.

485
488
492
494
496

laet men nou maer iens betien: laat me nu maar eens mijn gang gaan, laat mij de zaak nu
maar eens opknappen
fielen: schurken
drumpel: drommel, duivel (vgl. 411)
guit: schavuit
ik was er al om koud: ik zou er het loodje om gelegd hebben, dood zijn
stout: driest
'k geef terstont etc.: ik geef het terstond etc.
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500

505

Sanche
Och, jy lykt noch een mensch. Ei wordt mit ons bewogen;
We zyn onnozel van die tovenaers bedrogen!500
Den vroomsten ridder, voor wiens arm de Turk zo vreest,
Den trouwsten schildknaep, die in Spanje ooit is 'eweest,
Zie jy hier leggen.
Bazilius
‘Heer Valasko, 't zyn die menschen,
‘Daar gy me flus van spraakt. Myn heer, ik zou wel wenschen504
Dat gy me uw naam ontdekte.
Don Quichot
Ik ben de Ridder van
De leeuwen, Don Quichot.
Sanche
Ja 't is de zelve man.

510

Bazilius
Zo zyt gy Don Quichot! wees welkom roem der helden,
De faam quam ons al lang uw groote daaden melden.
ô Doolend ridder, voor wiens arm en kloek gelaat,509
't Gespuis der tovenaars als asch en rook vergaat,
Koom, doe my de eer aan en vernacht in myne wooning.
Don Quichot
Zyt gy 't Arsipanpan? ô mededoogend koning,
Die my verlost hebt uit 't geweld der tovenaars?
Wat ben ik u verplicht!

515

500
504
509

Kamacho
Wel dat is al wat raers,
Hy noemt Bazilius een keuning, watte streeken!

onnozel: terwijl we onschuldig zijn
van: door
flus: zo even, kort geleden
kloek gelaat: dapper gedrag
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Bazilius
Verzorg de heeren van al wat hen mag ontbreeken
Valasko, zo 't u b'lieft, ik volg u zo terstond.

520

Kamacho
Die knevels zinnen 't eens. ô Bloed! 'et is een vond518
Van de edelliên, om ons wat schrik op 't lyf te zenden.
Ze hebben 't opgestemd.520
Sanche
Och! och! men oude lenden,
Wat bin je braef 'esmeerd! ô vrinden 'k zweer 'et jou,521
Dat ik niet veul van zulk een tov'naers bruiloft hou.
Valasko (tegen Don Quichot)
Kom Ridder laat ons gaan.
Sanche
'k Mot eerst men Graeuwtje haelen
Mit Ronzinant.524

525

Valasko
't Is wel: maar niet te lang te draalen,
'k Gaa met uw' Heer vooruit.

Elfde tooneel
Bazilius, Kamacho

518

520
521
524

knevels: kerets
zinnen: zijn
vond: loze streek, list
opgestemd: afgesproken
braaf esmeerd: ironisch voor: duchtig geslagen
niet te lang te draalen: talm niet te lang, laat het niet te lang duren
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Bazilius
Kamacho, schaam u, hoe?
Zo'n edelman te slaan; zeg, waar by koomt dat toe?526

530

Kamacho
Ei lieve zie, hoe mal dat hy 'em 'an kan stellen,
Puur of hy 't niet en wist. Hoor, wil ik 't je eens vertellen?528
't Is ien van jou konsoort, jy hebt 'em op 'emaekt529
Om my te bruijen. Heb ik 't op zyn kop 'eraekt?530
Bazilius
Ik heb hem nooit gezien; maar van zyn dapper leeven,
En wonderlyk bedryf is korts een boek geschreven,532
Valasko heeft het, en vindt groote smaak daar in.533
Kamacho
Wat is dat veur een boek? wat heit 'et veur een zin?

535

Bazilius
Van vechten en van slaan, en reuzen te overwinnen,
Jonkvrouwen by te staan, getrouw'lyk te beminnen,
En honderd dingen meer die hy nog dag'lyks doet.
Hy is een Ridder van een groot verstand en moed.
Kamacho
Maar komje hier ook om de Bruiloft te verstooren?

526
528
529
530
532
533

waar bij komt dat toe: hoe (waardoor) komt dat nou toch
puur of....: net als of hij niet beter weet
konsoort: medestanders, soortgelijken (vgl. konsorten)
op 'emaekt: opgezet, opgehitst
bruien: af te ranselen
't op zyn kop 'eraekt: de spijker op de kop geslagen
bedryf: daden, dat wat iemand verricht
korts: kortgeleden
vindt smaak daarin: vindt het mooi
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540

Bazilius
Wat wisje wasjes, neen.540
Kamacho
Ik wou wel graeg iens hooren,
Hoe 't jou al 'an staet, dat de Bruid jou is ontvryd.
Bazilius
'k Hoop dat die zwaarigheid zal slyten door den tyd.542
Ik wensch u veel geluk, dewyl 't nu zo moet weezen.

545

Kamacho
Je bent bylo een borst uit duizend uitgeleezen.544
Hou daer, daer is myn hangd, 'k denk ummers dat je 't mient?
Bazilius
Voorzeker; 'k hou u voor myn' allerbesten vriend.
Kamacho
Kom meê te bruiloft, 'k zel je helder doen trakteeren;547
Gut jonker, doet 'et.548
Bazilius
'k Moet juist gaan by zek're heeren.
Kamacho
Gut snaekje doet 'et.

540
542
544
547
548

Wat wisje wasjes, neen: nee, wis en zeker niet
zwaarigheid: verdriet, teleurstelling
bylo: uitroep van bekrachtiging
borst: flinke jonge kerel (vgl. adelborst)
helder: flink, danig
gaan by: gaan naar, m.a.w.: ik heb een afspraak met
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Bazilius
Zo ik tyd vind, zal ik 't doen.

550

Kamacho
Hadie dan, dat gaet na myn liefstentje om een zoen.550

Twaalfde tooneel
Bazilius (alleen)

555

560

565

570

550
551
552
553
554
556
562
563
567
570

ô Hemel! zal die lompe Boer erlangen551
Een schoone Maagd, wiens aangenaam gezicht552
Myn noordstar is, myn eenig levens licht,553
En die ik dagt voor myne Bruid te ontvangen.554
Quiteria, hoe vaak hebt gy beloofd
Met hand en mond, my nimmer te begeeven:556
Maar steets met my in zoete min te leeven!
Heeft dan het goud uw trouwe min verdoofd?
Neen 't was geveinsd, gy doet my eeuwig treuren,
'k Zink in een poel van jammer, en verdriet!
'k Zal sterven: want my lust het leeven niet,
Nu my 't bezit van u niet mag gebeuren.562
't Is ydel met myn zuchten, en geween;563
Ik strooij vergeefs myn' klagten voor de winden.
Daar is geen trouw ter waereld meer te vinden:
Men mint om 't goud, 't geld is de liefde alleen.
Men agt verstand, noch aangenaame zeden,567
Men vraagt naar konst, noch eêlheid van gemoed:
Maar naar 't genot van schatten, geld, en goed.
't Geld maakt een dwaas behaag'lyk in zyn reden.570

Hadie: adieu
erlangen: verkrijgen, verwerven
wiens: wier
noordstar: poolster, koersbepalende ster
voor: als
begeeven: verlaten, in de steek laten
gebeuren: te beurt vallen
't Is ydel met myn zuchten: mijn klachten zijn doelloos, zinloos
zeden: gedrag
behaag'lyk in zyn reden: te waarderen om hetgeen hy zegt
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575

580

Vaar wel, vaar wel, ô overschoone maagd!
Mogt ik voor 't laatst van u dien troost verwerven,
Dat gy bedenkt wat minnaar gy doet sterven;
Een minnaar, dien u eertijds heeft behaagd.
Waar loop ik heen? waar vliegen myn gedachten?
Behaagde ik u? neen, gy behaagde my.
Myn min was ernst: maar de uwe veinzery.
Ach, kon ik dit van u, van u verwachten!
Rampzal'ge min, gy hebt my, laas! verleid;
Quiteria was voor my niet gebooren.
ô Min! gy laat my in uw' strikken smooren!
Quiteria vaar wel in eeuwigheid!
Maar ach! zy koomt.

Dertiende tooneel
Bazilius, Quiteria, Laura

Quiteria
Ach Lief, 'k koom u nog eens aanschouwen;
Hoe! wendt gy 't aangezicht?....

585

Bazilius
Ondankbaarste aller vrouwen,
Hebt gy myn zuchten en myn klagten aangehoord?
Of zyt gy doof voor my, die door de min versmoort?586
Quiteria
Myn Lief!587
Bazilius
Neen zwyg Cireen; gy zoudt het vonnis geeven
Van mynen dood.

586
587

versmoort: sterft
Cireen: Sirene, demonische vrouw uit de Griekse mythologie die voorbij varende schippers
lokte om ze te doden, bedriegelijke vrouw
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Quiteria
Neen, leef.

590

Bazilius
'k Zal zonder u niet leeven,
Bruid van Kamacho; neen, blyf, blyf by uwe keur;589
Trouw met dien ryken gek, terwyl ik eenzaam treur:
Maar denk in uwe vreugd, wat minnaar gy doet quynen.591
Quiteria
Ach Lief laat deze wolk van jaloezy verdwynen.
Bazilius
Wat jaloezy? gy treedt van daag met hem in d'echt.
Quiteria
't Zal nimmermeer geschiên; 'k beminne u al te oprecht.

595

Bazilius
Hoe ver verschilt uw hart, van 't geen ge u mond doet spreken.
Quiteria
'k Zal om Kamacho nooit myn' trouwbelofte breeken;
Ik walg van zyne min.

600

589
591
598
599

Bazilius
Hoe zal ik dit verstaan?
Deez dag neemt gy hem voor uw' Man en Huisvoogd aan,598
't Is alles op de been, de boeren quinkeleeren,599
De bruiloft is gereed.

keur: keus, voorkeur
quynen: sterven
voor: als
Huisvoogd: heer des huizes
quinkeleeren: vrolijk zingen
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605

Quiteria
Die vreugd kon wel verkeeren.
Ik zal Kamacho nooit aanneemen tot myn man.
Ik gaf hem nooit myn hart, gy zyt 'er meester van.
Scherp uw vernuft, myn lief, en wilt een list bedenken.
Om ons van hem te ontslaan: doch zo 't myne eer zou krenken,
Staa ik het nimmer toe.
Bazilius
De vlucht?
Quiteria
Die 's vol gevaar.
Bazilius
'k Zal uw beschermer zyn, we zullen met malkaêr
Naar Saragossa vliên.607
Quiteria
Neen lief, dat koomt my duister,
En gansch ondoenlyk voor; ik krenk myn eer en luister,608
Indien ik 't onderneem.

610

Bazilius
Myn Schoone, zyt gerust:
Het is noodzaaklyk, 'k zal u leiden waar't u lust:
En wat uw eer belangt, hoeft gy daar voor te schroomen?
Myn liefde staat gevest op deugd.
Quiteria
Hoe zal ik komen
Uit myn verdriet, helaas!

607
608

dat koomt my duister voor: dat geeft geen uitzicht op een goede uitkomst
ondoenlyk: niet uit te voeren
luister: goede naam
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615

Bazilius
Myn Lief, men raakt den tyd,
Die kort is, door al die vergeefsche klagten quyt,
En wierd gy hier by my ontdekt, het waar te duchten,
Dat ons 't geluk niet diende om onzen ramp te ontvluchten.
Laura
Het is noodzaakelyk;
Quiteria
Ik vrees.
Bazilius
Daar 's geen gevaar;
Indien wy schikken dat we hier omtrent malkaêr618
Weer vinden, in een uur. 'k Zal rytuig klaar doen maaken.619

620

Quiteria
Helaas! wat doe ik al om uit den dwang te raaken.620

Einde van 't eerste Bedryf.

618
619
620

schikken: afspreken
rytuig: zonder lidwoord betekent eigenlijk: tuig om mee te rijden; vgl. vistuig
uit den dwang te raaken: om te ontkomen aan de macht van wie mij willen dwingen tot iets
tegen mijn zin
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Tweede bedrijf
Eerste tooneel
Kamacho (tegen iemand van binnen)
Slae jy dien weg maer in, en doe gelyk ik zeg;
Ik zel eens zien of ik 'er vind, op deuzen weg.

625

630

Kamacho (alleen)
Ja wel, ik zeg nog iens, daer moet wat gaende weezen,
ô! Al dat wandelen met Laura doet me vreezen.
't Is koddig van de Bruid! zy is geduurig zoek.625
'k Loof dat Bazilius (want hy is gaeuw en kloek)626
Men bruid verleien wil. Hy zel me parten speulen!
Ik vrees warentig dat 'er iets is in de meulen!628
De boeren zeggen dat hy hier staag met heur praet.629
Alleenig om een hoek, wie weet hoe dat het gaet!
Ik zel hier wachten, en me zelven wat versteeken.631
Zacht daar komt Jochem de Poejeet, die lykt te preeken.632
De loeris ziet me niet, zo leutert hem 't verstand.633

Tweede tooneel
Meester Jochem, Kamacho

635

625
626
628
629
631
632
633
635

Meester Jochem
‘Puf nou Poëetjes, 'k ben de baas van 't gantsche land!
Puf Salamanka, met uw alma akkademi.635
Ik Miester Jochem, hoofdpoëet van sante Remi,

koddig: vreemd
'k loof: ik geloof
gaeuw en kloek: slim en doortastend
dat er iets is in de meulen: dat er wat aan de gang is, dat er een plannetje in uitvoering is
staag: telkens weer
versteeken: verschuilen
zacht: stil
loeris: sukkel
zo leutert hem 't verstand: zo dwaas is hij
Salamanka is een universiteitsstad in Spanje
alma akkademi: akademie als alma mater (milde voedstermoeder), de erenaam voor
hogescholen
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640

645

650

In 't landschap Mancha, maak myn rymen aanstonds weg.637
Sonnetten in een uur. Zeg Rederykers, zeg,
Wie zou 't my nadoen? En myn beste referynen,639
Wel honderd regels lang, (het zal wat wonders schynen)640
Doe 'k in een halven dag: maar 'k heb natuur te baat.
Daar Lope Vegaas, en Quevédoos geest voor staat,642
Help ik 'er deur, ja 'k weet 'er fouten aan te wyzen.643
Dat ik prys, zullen al de boeren met my pryzen.
Die my te vrind houd, maak ik een volmaakt Poëet.
Ik rym terwyl ik slaap, ik rym terwyl ik eet;
En op de brillekiek bedenk ik myn rondeelen.647
't Is alles geest, een aâr moet uit de boeken steelen;648
Ik niet; schyt boeken, 'k heb de kunst hier in myn kop,
Ik ben geheel doorwiekt van zuiver hengste sop;650
Ja 'k ben poëet zelfs in myn moeders lyf gebooren.
Sinjoor de Bruidegom, koomt gy my hier te vooren!
Kamacho
Wel Miester Jochem heb jy ook myn Bruid gezien?
Jochem
Ze is by de Muzen op Parnassus berg misschien.

655

637
639
640
642
643
647
648
650

Kamacho
Wat is dat voor een berg? wat of je al uit zult stooten.

aanstonds weg: ik maak mijn verzen voor de vuist weg, in snel tempo
referynen: kunstig rederijkersgedicht met strofen die op dezelfde regel eindigen
wat wonders: iets wonderbaarlijks
Daar ...... staat: wat Lope de Vega en Quevedo niet aankunnen
Help ik 'er deur: breng ik tot een goed einde
'er: in hun dichtwerk
brillekiek: de w.c.
rondeelen: 8-regelig rederijkersgedicht waarin de eerste, vierde en zevende regel gelijk zijn
aâr: ander
doorwiekt van hengste sop: doorweekt van het heilige water uit de bron op de Parnassus of
Helicon, de zangberg of berg der Muzen: volgens de mythe is die bron als symbool voor de
dichterlijke kreativiteit, ontstaan door een hoefslag van het gevleugelde dichterpaard Pegasus
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Jochem
Die Muzen en dien Berg zyn in myn brein besloten.
Kamacho
'k Verstae dat niet; ik vraeg of jy myn Bruid niet weet.
Jochem
Gy vraagt my als een gek: ik antwoord als Poëet.
Kamacho
Wat schort je Jochem? benje dol? of benje dronken?

660

Jochem
Met uw verlof, jy hebt my niet een zier geschonken.
Kamacho
Ho ho! nou merk ik 't al; je zelt licht moeij'lyk zyn?661

665

Jochem
Wel ja, jou Kok, die Waal, zei dat men hier den wyn
Als water schenken zou, en nou ik ben gekomen,
Heb ik noch wyn noch Waal, noch niet een brui vernomen.664
Ik zal dien rotzak weer betaalen voor dien trek.665
Kamacho
Hy heit zyn bootschop dan niet wel gedaen, die gek.666
't Is nog te vroeg.
Jochem
Ik denk je zelt my ook trakteeren?

661
664
665
666

licht: wellicht
moeij'lyk: boos
niet een brui: geen sikkepit
trek: streek
bootschop: opdracht
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Kamacho
Wel zou ik niet? je zelt je keel ook helder smeeren.668
Maar zeg, is jou myn bruid met Laura niet ontmoet?

670

Jochem
Ja tog, ik heb de Bruid daar even nog gegroet.
Kamacho
Wie was 'er by?
Jochem
Zy had haar Speelnood Laura by 'er.
Kamacho
Zag jy Bazilius dan niet, haar ouwe vryer?

675

Jochem
ô Neen geen mensch. Ik had in d'zin haar dit gedicht
Eens veur te leezen: maar 'k vergat toen juist myn plicht,674
Door zeker vaers het geen me schielyk in de zinnen
Quam vallen, 't slaat heel raar op u, en op uw minnen.676
Ik zal 't eens leezen....
Kamacho
Maer ik heb niet langer tyd.
Jochem
Wel hoe, zo haastig? 'k denk gy hebt nu uitgevryd?
Kamacho
Maer zeker Jochem, 'k heb gien tyd om nou te praeten.

668
674
676

helder: flink (vs 547)
plicht: verplichting
raar: bijzonder, treffend
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680

Jochem (haalt Papieren uit zyn zak)
Ik heb een Bruiloftsdicht.
Kamacho
Voor my? goed.
Jochem
Boven maaten:
Maar twyffel je?
Kamacho
'k Vraeg niet of 't goed is, 'k weet 'et wel:
Maer 'k heb nou juist gien tyd.682
Jochem
't Is maar van vyfthalf vel.
Ik bidje hoor.
Kamacho
Ei broer!
Jochem
'k Zal 't gaauw eens voor je leezen.

685

Kamacho
Dat hiele Dicht? gans bloed! wel dat ken nou niet weezen.
Ik moet de bruid eens....
Jochem
Hoor een regel acht of tien;
't Begin is wonderlyk.686

682
686

vyfthalf vel: vier en een halve bladzijde
wonderlyk: zeer te bewonderen, wondermooi
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Kamacho
Lees op! als 't moet geschiên.
Jochem
't Moet eerst gekorrigeerd: want ziet zen leeven is687
Een Dicht terstond niet goed, dat eerst geschreven is.688
Kamacho
Wel wat bruijt my dat? ei, 'k bid datje gaeuw begint.689

690

Jochem
Ik weet wel dat uw bruid de Poëzy bemint.
Kamacho
De duvel moet den vent met zyn gedichten haelen.
Jochem
De duvel zou my daer niet heel veel voor betaalen.
Hy is de bruîgom niet.
Kamacho
'k Wil hier niet langer staen,
Myn bruid die is niet in....
Jochem
Wagt, wagt, zo vang ik aan.

695

687
688
689
695
696

Jochem (leest)
Een zeker bruiloftsdicht, ter eeren van d'eerzaamen,695
En zeer diskreeten, en tot veele ding bequaamen696

zen leeven niet: al z'n leven niet, nooit
terstond .... dat: letterlijk: een gedicht dat pas geschreven is, is nog niet direct goed, dwz.:
zodra het geschreven is, direct als het ....
bruijt: wat kan mij dat schelen
eerzaam: achtenswaardig
diskreet: deskundig, oordeelkundig
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700

Kamacho, zeer geleerd gelyk een Kikero.697
De zoon van Pedro Lope, en Guurtje Knuppelstro,698
Die nu de bruîgom is, met 't çiersel aller maagden,
De pronk van Remi, die aan iedereen behaagde,
Quiteria genaamd, getreeden in de trouw,
In 't jaar van emme, de, ce, ikze ....702
Kamacho
'k Bidje, vouw
't Gedicht maer aenstonds op, 't is wonger wel verzonnen,
't Is mooij 'erymd. Hadie.

705

Jochem
Wel 'k heb nog niet begonnen,
Dat was het hoofd nog maar.
Kamacho
Och waerje al 'an de staert!
Jochem
Het dicht dat is gemaakt puur of je een keuning waart.
Je hebt 'er in van al de goden, en godinnen,
Van keizers, keuningen, van harders, harderinnen.
Gut kereltje, gy zult staan kyken als Piet snot.

710

Kamacho
Heb jy nou al 'edaen? Is dit nou 't end en 't slot?
Jochem
Wel neen, 't begin zal ik u datelyk doen hooren.
Kamacho
Ik word schiers aêrs van al dat talmen 'an myn ooren.712

697
698
702
712

Kikero: Cicero, de beroemde romeinse redenaar en filosoof (106-43 v. Chr.)
Pedro Lope etc.: vgl. vs. 406; de naam van de moeder klopt hier niet!
emme, de, ce, ikze: 1610 volgens de romeinse spelling MDCX
talmen: zeuren
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Jochem
Indien je kennis had van de eed'le Poëzy...
Kamacho
Zwyg, zwyg, 't is dubbeld gek, mal en Poejeet daar by
715

Tezyn, hadie.
Jochem
Neen blyf; nu zal ik aanstonds leezen.
Kamacho
Wel talmt dan niet te lang.
Jochem
't En hoeft niet veel geprezen;
Het pryst zichzelfs genoeg.
Kamacho
De duvel hael de vent.
Jochem
Patientie is goed kruid.
Kamacho
Dat's wel, maer maek een end.

720

721

Jochem (leest)
Hier kom ik by zyn ekselentie,
Die trouwen zal het mooijste mensie,
Vol wonderlyke kunst, en scientie,721
Bevalligheid, en eloquentie.

scientie: kennis, wijsheid
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725

'k Doe u by deezen advertentie,723
Maar geef een weinigje silentie,724
Dan zult gy hooren een inventie,725
Van elken regel een sententie ...726
Kamacho
‘Waer haelt de gek dien brui quae woorden tog van daen?727
Jochem
Dat draaft eerst, hee!
Kamacho
Ja hongt noch kat zou't niet verstaen.

730

735

723
724
725
726
727
729

732
737
738

Jochem (leest)
Apollo, Venus, Mars, Vulkanus,729
Leo, Silvester, Adrianus,
Jupyn, Merkurius, Sileên,
Haal water voor me uit Hippokreen:732
Dan zal ik drie voet hooger stappen,
En uit een ander vaatje tappen,
Als eer Homerus heeft gedaan,
En Nazo, Maro, of Lukaan:
Dan zal ik van de negen muizen,737
Myn vaerzen fyntjes laaten pluizen ....738

advertentie: aankondiging
geef .... silentie: wees stil
inventie: een vernuftige vondst, nl. een mooi gedicht
sententie: kernspreuk, m.a.w. iedere regel van dit gedicht vormt een kernachtige gedachte
brui: troep
quae woorden: zotte woorden
Apollo etc.: de ijdele poëet schermt met allerlei namen uit de oudheid (vgl. vs. 707!), die hier
niets betekenen, maar alleen om klank en ritme aaneengerijd worden. Zie ook vs. 745 en
vlgg.: een bonte mengeling van namen van goden, helden uit het Griekse epos, de klassieke
mythologie, filosofen en schrijvers van Grieken en Romeinen
Hippokreen: de ‘hengstebron’, zie vs. 650 (aant.)
muizen: de Muzen(!)
laaten pluizen: eigenlijk schoonmaken, zoals een vogel z'n veren reinigt en gladstrijkt
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Kamacho
Ik ken dat volk niet, 'k heb er niet één van 'enood.

740

Jochem
Wel dat 's geen wonder: want zy zyn nu al lang dood.
Kamacho
Hoe dood? je zegt nochtans ze moeten water haelen.
Jochem
Dat 's op zyn groot Poëets, ô kond gy vreemde taalen,
Dan zoudt gy....
Kamacho
Hou maer op, ik heb 'et wel 'evat,
Jochem
Hoor dan aandagtig: want dit is nog beter blad.

745

750

Jochem (leest)
In de alderoudste Landkronyken,
Staat van geen paar dit paars gelyken;
Want Hector, en Andromache,
En Minos, met Pasiphaë,
Noch Echo, met haar lief Narcissus,
Penelope, en Vorst Ulissus ...
Kamacho
Hou op! hou op! myn kop wordt van dit talmen zeer.
Nog meerder naemen?
Jochem
Ja, he, broer lief, tienmaal meer,
'k Begin nou eerst.
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Kamacho
Maer zeg waer toe die quaeje naemen?
Jochem
Dat is de sjeu van 't dicht.

755

Kamacho
Ja wel sie daer, 'k verstaeme
Op die quae woorden niet, die moesten 'er maer uit.
Jochem
Uit? uit? uit? Wel dan was myn heel gedicht verbruid.756
Kamacho
Wel Miester Jochem brui je altyt de goeje menschen757
Met bruiloftsdichten?
Jochem
Ho! zo schoon als je ooit zou wenschen.

760

Jochem (leest)
Merkurius, Venus, Luna, Sol.
Mars, Jupiter, Saturn ....
Kamacho
Hou op men kop word dol,
Ik ken dat volk tog niet.
Jochem
't Zyn zeven dwaalplaneeten.
Kamacho
Jou harsens lyken ook te dwaelen.

756
757

verbruid: verknoeid
bruien: kwellen
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Jochem
Wel te weeten.

765

Jochem (leest)
Solon, Chilo, Pittacus,
Thales, en Cleobulus,
Bias, en Periander,
Maaken net de zevenster.
Kamacho
Wel Miester Jochem, 't schortje zeker in 't verstand.
Jochem
De zeven wyzen van 't vermaarde Griekenland.
Kamacho vatje 't zeg?
Kamacho
Wel neen ik, by men zoolen.

770

Jochem
Wel dan van veurne of 'an.
Kamacho
Ik stae op hiete koolen,
'k Moet na men bruid, ik wil hier nou niet langer staen.
Jochem
Hoor eerst dit Liedje, dan zal ik je laaten gaan.

775

Jochem (zingt)
Hoor toe jongmans ik zal verklaaren,
Tot lof van die hier t'zaam vergaâren,
Hoe datter nu trouwt een jongman fyn,
Al met een zoetelyk maagdelyn.
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780

Je meugt de bruid ter deeg bekyken,
Men vindt geen schoonheid haers gelyken,
Ja zoekter vry heel de waereld deur,
Daar isser geen een zo blank van kleur.
Ze is wit van hals, ze is wit van tanden,
Ze is wit van troni, wit van handen,782
Ja zoekter vry over 't heele lyf,
Het isser het allerblankste wyf,

785

Kamacho
Wel keerel, zou een aêr heur lichaam visenteeren?785
Jochem
't Komt zo in 't rym te pas.
Kamacho
Ik zou dat niet begeeren.

790

Jochem (zingt)
De Bruîgom is een kittig haantje,
Och, och, hy liet zo menig traentje,
Om datter het meisje zo lang zweeg,
Eer hy 'er het lieve jawoord kreeg!
Hy riep myn uil, myn lief, myn schaapje,
Daar is de pap, nou zeg eens, gaapje?792
Zy riep 'er, loop heen, jou mallen bloed,793
Jy weet 'er niet wat de kei jou doet.794

782
785
792
793
794

troni: gezicht
visenteren: visiteren, onderzoeken
daar is de pap: daar wordt je nu wat fijns gegeven
gaapje: doe je je mond open
mallen bloed: dwaze sukkel
wat de kei je doet: (je weet niet) hoe gek je bent
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795

Kamacho
Heb ik de kei? de kei? de kei? wel seldrement.795
Jochem
't Komt zo in 't rym te pas.796
Kamacho
'k Loof datje simpel bent.

800

Jochem (zingt)
Toen heeft hy haar een ring gegeeven,
En sprak myn ziel, myn troost, myn leeven,
Ik bender verliefd, myn smoddermuil.799
Daar isser myn trouw, myn aapje, myn uil.
Kamacho
Myn aepje? en myn uil? dat zei ik nooit in 't vryën.
Jochem
't Komt zo in 't rym te pas.802
Kamacho
De droes 't is niet te lyên.

805

795
796
799
802

Jochem (zingt)
Toen kon de meid niet langer zwygen,
Haar hembje sleepte in het nygen,
Zy zeider nou zelje zyn myn man,
Om datje zo aartig vryên kan.

de kei hebben: gek zijn
simpel: idioot
smoddermuil: lekker smoeltje
De droes 't is niet te lyen: alle duivels! het is niet om te harden!
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Kamacho
Heur hembd dat sleepte niet; ze heit niet iens 'eneegen.
Jochem
't Komt zo in 't rym te pas.808
Kamacho
Dat rym is niet ter deegen.

810

Jochem (zingt)
Hy zei ik dankje lieve mensje,
Nu had ik nog wel een klein wensje,
Je weeter wel wat ik zeggen wil, moer,
Myn trekkebekje, myn duifje, myn hoer.
Kamacho
Hoer? hoer? 't Is een pasquil, hoe durfje 't doen? zeg op!813
Jochem
't Komt zo in 't rym te pas.
Kamacho
Stokslaegen op je kop.

815

Jochem
't Komt zo in 't rym te pas.
Kamacho, (geeft Jochem stokslagen)
Daer beest, dat 's veur je rymen.
't Komt ook in 't rym te pas.

808
813

ter deegen: zoals het hoort, goed
pasquil: schotschrift, parodie
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Jochem (nedervallende roept:)
Help! help! Ik zal bezwymen!
Och! 'k zie daar volk. Help! help!

Derde tooneel
Don Quichot, Sanche, Jochem

Don Quichot
Wie roept daar om myn hulp?

820

Sanche
'Et zyn weer tovenaers, 'k kruip liever in myn schulp:
'Et heugme nog van flus, dat dikhout zaegtme planken.819
'k Mag keuning Harsepan wel veur myn leeven danken,820
Hy heit ongs braef'ered.
Jochem
Ei my! dit is myn loon!
Sanche
Daer is een keerel.822
Don Quichot (tegen Jochem)
Riept gy strak om hulp, myn zoon?
Verhaal me uw' avontuur, myn arm zal u beschermen.823
Jochem
Och ja, ik riep om hulp.

819
820
822
823

flus: zo even
Harsepan: zie vs 512
strak: zo even
avontuur: wat u overkomen is, lotgeval
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825

Don Quichot
'k Moet me over u erbermen!
Wie is uw' vyand? is 't dien schelmse tovenaar,
In schyn van Splandor?826
Jochem
Neen.
Don Quichot
In 't uiterste gevaar,
Zal ik met dezen arm den reus zyn kop afhouwen,
Die u geweld deed.828
Jochem
Dat je 'em maar wat af kon touwen,
Dat ging nog zo wat heen: de kop af is te veel.829

830

Don Quichot
Zeg is 't een reus of niet?
Jochem
Wel neen het, by myn keel,
'k Heb nooit geen reus gezien, want hier in deze landen
Zyn nu geen reuzen meer.
Don Quichot
Wie dorst u dan aanranden?
Was 't dan een ridder, of een schildknaap?
Jochem
Neen, myn heer,
Het was een boer.

826
828
829

in schyn van: in de vermomming van
aftouwen: afranselen
Dat ging nog zo wat heen: dat zou er nog mee door kunnen
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835

Sanche
Een boer! ja wel, ik zeg niet meer.
Wel maetje, laet je jou van boeren overbluffen?
Van boeren? foei, 't is schand; daer moetje niet voor suffen.836
Jochem
'k Hou niet van vechten: 'k ga graag heel huids na myn bed.
Sanche
Konfrater, daer 's myn hangt, ik ook, jy lyktme net.838
Don Quichot
Hoe heet de boer, die u zo even heeft geslaagen?

840

Jochem
De boer? Kamacho.
Sanche
Ho! je hoeft niet meer te vraegen,
Dat is die tovenaer, die ons op knuppelsop841
Te bruiloft heit 'enoot. Wel langs, 'k voel nog men kop,842
Men gat, men rug, men hals, men armen, en myn beenen;
Die tovenaer is jou voorzeeker ook verschenen.

845

Jochem
Neen, 't is geen tovenaar: ik ken hem al te wel.
Sanche
Ja wel een tovenaer; bezie maer iens men vel,
Dat hy me flusjes, schoon 't me in 't allerminst niet jeukte,847
Maer puur uit kortswil, al zo murf als stokvis beukte.848

836
838
841
842
847
848

suffen: ontdaan zijn, bang zijn
je lyktme net: je staat me aan
knuppelsop: stokslagen
langs: kerel (vs. 440)
flusjes: zoëven
schoon .... jeukte: hoewel ik helemaal geen jeuk had
uit kortswil: voor de grap
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Jochem
Neen, 't is geen tovenaar; Kamacho hiet de schelm.

850

Sanche
Kamacho met zyn muts of alias een helm?
Jochem
Ja 't is de zelfde.
Sanche
Dat 's een tovenaer, dat's zeker.
Jochem
Is hy een tovenaar!
Sanche
Ik bidje vrindje, spreek'er
Toch nou niet meer van, 't is een tov'naer in zyn hart.

855

Jochem
Dan is 't geen wonder dat ik strak zo was verward:854
Die tovenaar geleek den bruîgom op een haartje.
Sanche
Dat doen die boeven, ho, dat kunnen ze ...856
Jochem
Zeg vaartje
Wat hebben ze daar aan?

854
856

strak: zo even
vaartje: eig. vadertje: vriend, beste man
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Sanche
Ze hebben 't miest 'emunt
Op ons; gien tovenaer, die ons gien quaed en gunt.

860

Don Quichot (tegen Jochem)
Heer ridder, zeg my eens hoe dat we 't zullen maaken.
Zyn hier omtrent ook drie van de allerbeste draaken,
Om met een snelligheid te vliegen door de lucht?
Sanche
Op draeken ryën? neen ik hou niet van zo'n klucht;
Ik quam myn wyf wel t'uis in honderd duizend stukken;863
Elk op een Ezel, dat is veilig, dat zou lukken.

865

Don Quichot
Ik wil op draaken, en serpenten ryden, zwyg,
Ik zal my wreeken op dien tov'naar.
Sanche
Ja waer kryg,
En zoek ik nou zo gaeuw die draeken, en sarpenten?

870

Don Quichot
Wel waar kreegse Amadis van Gaulen? Rui van Trenten,
De Ridder van het Schaap, de Ridder Palmeryn,
Reinoud van Montelbaan, Oerson en Valentyn,
En duizend Ridders; zeg?
Sanche
Wel dat kan ik niet raeden.

863

ik quam myn wyf wel tuis: ik zou bij m'n vrouw thuiskomen
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875

880

885

890

895

Don Quichot
Dan moet gy boeken van de ridderschap doorblaaden:
Daar vindt men 't zonneklaar. De Ridder van het Lam
Reed eens in een gewest, daar hy in 't kort vernam874
Een' ouden gryzaard, in de groente, by de zoomen875
Der vlietende rivier, wiens zilv're waterstroomen
Besproeijden met haar vogt het omgelegen veld;
De gryzaard was verblydt, en sprak: zyt welk om held,
Ik heb u hier verwagt met smart veel honderd jaaren,
Om dezen avontuur voor uwen arm te spaaren.880
Zy traden in een boot, doch zonder riem of roer.
De boot, die sneller als een schim, van d'oever voer,
Was in een uur met hen al digt by Tartaryen.
Daar barsten ze op een' klip, onmog'lyk te vermyên,
En zonken in de zee tot onder op den grond,
Alwaar een schoon kasteel van diamanten stond.
De gryzaard sprak: wel aan, rep nu uw' dapp're handen,
Bestorm dit hoog kasteel, en wil den reus aanranden,
Die door de tovery een jongkvrouw heeft geroofd.
In 't kort, hy heeft den reus terstond den kop gekloofd;
De jongkvrouw weêr verlost, gebragt in haare wooning
In 't ryk van Kalikoet; daar was haar' vader koning;
Dewelke uit dankbaarheid, om zulk een groote trouw,
De Maagd den ridder schonk tot bruid, en echte vrouw.
Sanche
Een schoonder aventuur, 't moet nou een slegte tyd zyn,895
Dat ons dat niet gebeurt, of zou men 't hagje quyt zyn?896
Jochem
Myn heer heeft groot verstand na 'k merk van poëzy?

874
875
880
895
896

in 't kort: weldra
vernam: zag
in de groente: in het groen
avontuur: speciale term uit de ridderromans: bijzondere gebeurtenis of situatie waarin de
hoofdpersoon komt te verkeren en die leidt tot een heldendaad
schoonder: niet bedoeld als comparatief: een schitterend avontuur (zie 880)
't hagje: eigenlijk: het beste stukje vlees of spek, lekker hapje
't hagje quyt zijn: zulke mooie dingen niet meer kunnen beleven, de greep daarop verloren
hebben

Pieter Langendijk, Don Quichot op de bruiloft van Kamacho

117

Sanche
Men heer? ja op een prik zyn metten en gety.898

900

905

Don Quichot
Ja de eed'le poëzy is waardig te beminnen,
Ze leidt den geest om hoog, brengt speelend wysheid binnen,
Ze is 't vuur der reên, een bron, die heilzaam water geeft;901
Die uit natuur alleen haar' zuiv'ren oorspronk heeft;
Die opgepronkt door kunst, de zinnen weet te streelen,903
En kan den vorsten raad, al speelend', mededeelen.904
Sanche
Is dan 't pouweetschap meer als 't gouverneurschap? maek
Me dan Pouweet, wie weet hoe hoog ik dan wel raek!
Jochem (tegen Don Quichot)
Gy schynt een Mars in moed, een Cicero in 't spreeken,
Een Kato in verstand.908

910

915

898
901
903
904
908
910
914

Sanche (tegen Jochem)
Ik bidje, laet dat steeken:
Hy's gien ciroop, noch ook gien kat-oor, beste maet;
Neen, neen, byloo, men heer, hy staet daer, daer hy staet,910
Hy zou zen kaes en brood van niemand laeten vreeten.
Praet wat je wilt, hy zel 'er altyd meê van weeten.
'k Wed as je, 'k zeg niet meer .... Nou dat's tot daer en toe,
De kalven balken al zo makk'lyk as de koe;914
Ik moet je lui hier iens een sprookje van vertellen.

op een prik zyn metten en gety, eigenlijk: ja, hij kent z'n formuliergebeden op een prikje,
m.a.w. hij weet alles af van de poëzie
bron: slaat op de Hippokreen (zie vs. 650 en 732)
opgepronkt, niet in ongunstige zin: verfraaid, opgesierd
mededeelen: geven, verstrekken
laet dat steeken: hou daar mee op
byloo: bekrachtigende uitroep
De kalven etc.: S. bedoelt zo iets als: mijn heer heeft nu zo'n mooi verhaal verteld, maar ik
(z'n schildknaap) ken er ook wel een
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Don Quichot
Is 't hier nu tyd om van je sprookjes te staan lellen?
Ga, zoek de draaken op.

920

Sanche
Ik ben hier niet bekend;
Zeg ons iens langsje 'k loof dat jy hier burger bent?918
Weunt hier een man in 't dorp die draeken wil verhuuren?
Wat geeft men in een dag!920
Jochem
Wel dat zyn wond're kuuren,
Dat is een raare vraag, 't lykt zeker wel van 't mal.921
Sanche
Neen 'k mien 'et, houd men hier gien draekjes op 'et stal?
Men heer zou as een schim mit ons de lucht deurvliegen;
Ei hael een draek drie vier, ei zeker, zonder liegen.

925

Don Quichot (tegen Jochem)
Heer ridder, in der daad ik was u zeer verplicht,
Als 't u beliefde dat .....926

Jochem, Kamacho ziende, loopt weg.

Vierde tooneel
Don Quichot, Sanche, Kamacho

Don Quichot (tegen Sanche)
Hoe, schemert my 't gezicht?

918
920
921
926

langsje: ventje
Wat geeft men in een dag: hoeveel is de huur per dag?
van 't mal: malligheid
schemert my 't gezicht: schemert het me voor de ogen, kan ik niet goed meer zien (Don
Quichot begrijpt nl. niet waarom J. zo plotseling wegholt)
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930

935

Sanche
Wel neen, dag hofstêe, zie je 'em ginder dan niet loopen?927
'k Loof dat hy draeken zel gaen huuren, of gaen koopen.
Maer al gezien, waerom 't Poeetje liep, men heer.929
Pas op de veter, 'k zal terwyl zo wat van veer930
Koerasie roepen.
Sanche (klimt op een' boom)
Kamacho
‘Wel, wie heit zen leeve daegen,
De bruid is op een hongt, terwyl ik me liet plaegen,932
Van dien verbruiden gek, dien raezenden Poejeet;933
Mit dat verzoord gedicht: daer's niemand niet die weet934
Waer dat de bruid......
Don Quichot (trekt zyn sabel)
Staa vast! ô hoofd der tovenaaren.
Sanche (uit een boom)
Koerasie, nou, myn heer!
Kamacho
Och, wilje wat bedaeren!
Sanche
Nou is hy in de knip. Wat zingt de schelm nou fyn!937

929
930

(goeden) dag hofstêe is een in oude taal bekende uitroep als er iets misgaat of als men het
nakijken heeft: ja koekoek!
maer al gezien: maar nu begrijp ik het (S. ziet nl. Kamacho aankomen)
pas op de veter, ook weer zo'n populaire uitdrukking, hier als waarschuwing: pas op je tellen

932
933
934
937

terwyl: ondertussen
is op een hongt (hond): verloren, naar de maan, foetsie
verbruide: vervloekte
verzoord: uitgedroogd, dor
knip: val

927
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Don Quichot
Staa schelm!
Kamacho (knielende)
Och! riddertje, wil my genadig zyn!
Don Quichot
Verraader!
Kamacho
Och! och! och!
Sanche
Slae dood maer.
Kamacho
Laet me leeven!

940

Sanche
't Is maer een tovenaer, daer is niet aen bedreven.940
Don Quichot
Staa vast!
Kamacho
Och! och!
Sanche
Men heer, slae ei'ren in de pan,
Daar kommen metter tyd maer quaeije kuikens van.

940

daer is niet aan bedreven: daar is geen kwaad mee bedreven als je hem dood slaat, daar is
niets aan verloren.
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Kamacho
Genae! genae!
Don Quichot
Wel aan, zo ik u liet passeeren,
Zoudt gy me wel voldoen in 't geen ik zou begeeren?

945

Kamacho
Ja graeg, men heer.
Don Quichot
Dan zult ge u na Tobozo spoên:
Gy hebt met vliegen maar een uur of twee van doen.946
Kamacho
Heel nae Toboze, sjeur, dat is wel veertien uuren;
Je mient twie daegen.
Don Quichot
Neen, dat kan zo lang niet duuren
Met vliegen; tovenaars doen gaauw zo'n kleinen weg.

950

Kamacho
Ik bin gien tovenaer, gelooftme dat ik 't zeg!
Ik ken niet vliegen!951
Sanche
Kyk hoe kan die fiel hem houwen.
Slae dood! men heer, slae dood! hy mogt ons weer wat brouwen.

946
951

van doen hebben: je doet er maar een of twee uur over
fiel: fielt, schurk
hem houwen: veinzen
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955

Don Quichot
Vlieg! vlieg! en kom weêrom; of 'k zweer u by de goôn,
Dat gy zult sterven; ja al waart ge by den troon
Van Pluto 'k zal u daar opzoeken en vernielen:
Deez arm verbreekt de magt van tovenaars, en fielen.
Vlieg, zeg ik!
Kamacho
In één uur ken dat onmooglyk zyn,
't Is veertien uuren veer.958
Sanche
Ik voel nog van de pyn.
Slae dood! myn heer, slae dood!
Don Quichot (met een verwoedheid)
Wel aan!

960

Kamacho
Ik zel dan vliegen!
Ik zel dan vliegen!960
Don Quichot
Schelm, gy moest ons niet bedriegen.
Ik zou u ....961
Kamacho
'k Vlieg terstond, hadie.
Don Quichot
Hem! kaerel! hem!
Waar loopt ge heene?

958
960
961

van de pyn: napijn
moest: je zou ons niet moeten durven te bedriegen
hem! niet het voornaamwoord, maar uitroep of schraping van de keel
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Kamacho
‘Och! och! wat bin ik in de klem.
Don Quichot
Waar wilt ge heene?963
Kamacho
Nae Tobozo.
Don Quichot
Wat voor parten!
Wat zoudt ge'er doen?964

965

Sanche
Wel, om een witte met een zwarten;
Niet anders als zyn gat te veegen an de poort.965
Kamacho
'k Zel al doen wat je wilt, Sinjeur, wees niet verstoort.

970

975

963
964
965
971

Don Quichot
Gy zult Dulcinea eerbiediglyk begroeten,
En kussen, als een slaaf, demoedig haare voeten,
En zeggen: schoonste vrouw, ik ben in 't open veld
Verwonnen, door den arm van uw' bedroefden held,
Die 't naare woud vervult, met zyn verliefde klagten:971
Om dat gy hem gestaag verbant uit uw' gedachten.
Zeg dat haar ridder van de droevige figuur,
Met groote smart verlangt naar dat gelukkig uur,
Wanneer hy in 't Paleis haar schoonheid zal aanschouwen.

wat voor parten: wat is me dat voor een streek!
om een witte met een zwarten lijkt een soort weddenschap, gebruikt als uitroep, m.a.w. ik
wed om den duivel
zyn gat te veegen an de poort: populaire uitdrukking voor: vluchten
naare: naargeestig, somber
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Sanche
En vraeg 'er wanneer datze t'zaemen zullen trouwen.
Don Quichot
Zwyg rekel.
Sanche
Mondje toe, je hebt al weer verbeurd.

980

985

Don Quichot
Verhaal haar, hoe gy ziet dat haaren ridder treurt;
Bid dat het haar believe een lettertje te zenden,
Tot balsem voor myn quaal, en troost in myne elenden.
Wel aan, vlieg nu maar op; 'k verwagt van u terstond
Een heilzaame artseny voor myne minnewond.
Sanche
Zeg tovenaertje, heb je zulken mallemori,983
Om dat te onthouwen? 't is begut een hiele storie.984
Ei, zeg je les eens op.
Don Quichot
Zeg hebt ge my verstaan?

990

983
984
989

Kamacho
Ja, 'k moet in één uur tyds heel nae Tobozo gaen,
Om 'an de voeten van... van... van... een' slaaf te leggen;
En daer moet ik dan van een zek'ren balsem zeggen,
En van een droevige figuur of zulken brui;989
En dan hoe dat ik bin verwonnen van je lui.

mallemori, verbastering van: memorie, geheugen
storie: geschiedenis, verhaal (historie, eng. story)
brui: poespas
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Sanche
Dat is een kaerel van mall'morie; wie zou 't denken?
Maer apprepo; de helft van al wat ze 'an jou schenken,
Behalven slaegen?
Kamacho
Ja.

Vijfde tooneel
Kamacho (alleen)
Die ridder lykt wel mal;
De knecht niet minder; 't is een wongerlyk geval;
995 Ik was een tovenaer! ik zogt heur te bedriegen,
En moest in één uur tyds heel naer Tobozo vliegen!
't Is volk uit 't dolhuis die misschien zyn los 'eraekt.997
't Is wonger dat 't geregt hier van gien werk en maekt.
Toen zy me de eerste rais ontmoetten, leek 't wel scheeren.999
1000 Daer komt Bazilius. Wel wat of hem mag deeren?
Hy ziet gestadig om.

Zesde tooneel
Bazilius, Kamacho

Bazilius
Kamacho zyt gy daar?
Kamacho
't Is goed dat wy in 't end eens raeken by malkaêr,
Heb jy myn bruid hier flus niet in het bosch gesproken?1003

997
999
1003

volk... die: oudtijds werd volk vaak in populaire taal als pluralis (verzamelnaam) opgevat
rais: keer
scheeren: gekscheeren
flus: onlangs
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Bazilius
Hoe zo, Kamacho?1004
Kamacho
Zeg waer heb jy ze gestoken.
Bazilius
1005 Ik heb uw bruid van daag op deeze plaats gezien,
En de eer gehad van haar geluk en heil te biên;
Verblyd om dat zy zich met een van myne vrinden,
Daar ik u onder tel, door 't huwlyk zal verbinden.
Kamacho
ô Jonker 'k vrees jy bent maer op een ergjen uit.1009
1010 Ik heb gien zin in al dat wand'len van de bruid.
't Is gien fatzoen.
Bazilius
Dat moet gy aan haar zelf verklaaren,
En vinden middel om haar beter te bewaaren.1012
Gy hebt geen reden om van my jaloers te zyn;
Gy trouwt van daag met haar: dies heeft die zaak geen schyn.1014
Kamacho
1015 Wat zei ze teugen jou? eil wil het me vertellen.
Bazilius
Ik zal 't daarna wel doen, wil my niet langer quellen.
Kamacho
Gy komt te bruiloft?

1004
1009
1012
1014

gestoken: verborgen
een ergjen: gemene streek
bewaaren: bewaken
dies heeft die zaak geen schyn: derhalve heeft je beschuldiging geen grond
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Bazilius
Wis.
Kamacho
Hadie, 'k ben dan te vreên.

Zevende tooneel
Bazilius (alleen)
ô Hemel wat geluk, hy laat my hier alleen!
Nu zie ik haast een end van zorgen en verlangen;
1020 'k Zal nu Quiteria, myn tweede ziel, ontfangen!
Kamachoos rykdom geeft myn hart nu geen meer pyn,1021
Hy zal geen hinderpaal van myne liefde zyn.
En gy vermaaklyk bosch en groente, nooit volprezen,1023
Indien gy kennis droegt, gy zoudt getuigen weezen,1024
1025 Van al de vreugde, daar myn hart mede is vervuld,
Gy zoudt getuigen, hoe de liefde door geduld
Kan zegepraalen, en de fierste maagd verwinnen,1027
En doen, de dwing'landy ten spyt, de deugd beminnen.
En .... maar, daar koomt myn lief, zo vol bekoorlykheid.

Achtste tooneel
Bazilius, Quiteria

Bazilius
1030 Hoe dus Quiteria! hoe ziet gy dus beschreid!
't Is alles nu gereed: derhalven laat ons vlieden.

1021
1023

1024
1027

geen meer pyn: geen pijn meer; de hele zin: ik ben nu niet meer bang voor de rijke Kamacho
vermaaklyk: hartverheugend
groente: groen struikgewas
bosch en groente kan als hendiadys worden opgevat: het groene bos
kennis droegt: als ge er weet van kon hebben, verstand had
verwinnen: veroveren
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Quiteria
Neen laat ons blyven.1033
Bazilius
Weest getroost; wyl 't moet geschieden.
Quiteria
Ach lief, die vlucht, die vlucht spelt niet als ongeval!
Ik staa geheel bedeest; ik weet niet wat ik zal1034
1035 Of moet beginnen, ach!
Bazilius
Die zuchten, noch uw' traanen,
Zyn magtig ons den weg tot onze rust te baanen:1036
Onnutte zorgen, zyn geen midd'len om te ontvliên
Dat uitterste gevaar, 't geen wy voor oogen zien.
Wy hebben weinig tyds; ik bid wil u verkloeken.1039
Quiteria
1040 Hoe zoud' myn vader dees ligtvaerdigheid vervloeken.
My dunkt hy klaagt alreets: Helaas! myn eenig kind,
Zo eerbaar opgevoed, zo teêr van my bemind,
Heeft teffens eer en tucht, en deugd geheel verlaaten.1043
Hoe zou de gryze man, die my zo mint, my haaten;
1045 En steeds aanmerken als een schandvlek van 't geslacht.1045
Bazilius
Uw vader neemt op stam, noch afkomst, zelfs geen acht;1046
Vermits hy my beloofd, en dierbaar heeft gezworen,1047
Dat hy geen bruîgom had voor u, dan my verkooren.

1033
1034
1036
1039
1043
1045
1046
1047

spelt: voorspelt
ongeval: ongeluk
bedeest staan: verbijsterd, beangst zijn
magtig: in staat, bij machte
verkloeken: vermannen, moed vatten
teffens: tegelijk
aanmerken: beschouwen, noemen
zelfs: zelf
dierbaar: duur, onder ede
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Hy heeft Kamacho nu in myne plaats gesteld,
1050 Niets anders dan uit zucht tot dat vervloekte geld;
Op myn gedrag, of stam, weet hy het minst te zeggen;1051
Bemerk, en oordeel dan, hoe onze zaaken leggen.
Gy zyt ontschuldig: hy alleen, hy heeft de schuld;
Is hy in 't eerst verstoord, de tyd geev' hem geduld.
Quiteria
1055 Zyn schuld kan myne schande in 't allerminst afwassen.
Bazilius
Kom, vluchten wy, myn lief! 't is tyd, eer ze ons verrassen.
Quiteria
De min raadt dat ik vlucht, en de eer raadt dat ik blyf.

Negende tooneel
Bazilius, Quiteria.
Leontius, Pastoor (beluisteren hen ter zyde)

Bazilius
Beminnelyke vrouw, helaas! wat blyft gy styf1058
In 't opzet voor uwe eer. Bedenk, bedenk u nader;1059
1060 Is dan uw' minnaar u niet meerder dan uw' vader,
Zo gy hem waarlyk mint? 't verbond van man, en vrouw,
Eischt dat men de ouders moet......
Quiteria
Ik voel myn hart vol rouw,
De schaamte heeft reeds myn genegenheid verwonnen.
Neen, myn Bazilius, hier diende iets meer verzonnen:
1065 Het vluchten quetst myn eer, ik kies veel eer den dood.

1051
1058
1059

het minst: niets (vgl. in het minste niet)
styf: hardnekkig, onbuigzaam
in 't opzet voor: ten opzichte van
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Bazilius
Die eer! die eer! stelt ons voor veel gevaaren bloot.
Vaar wel dan, schoone! wyl gy de eer stelt boven 't minnen.
Quiteria
Ach! myn Bazilius, ach! wat wilt gy beginnen?
Bazilius
Myn dagen korten, met myn rampen en verdriet.1069
Quiteria
1070 Neen, neen, myn waarde vrind, indien gy my verliet,
Moest ik van daag in dat gehaate huw'lyk treeden.
'k Verlaat dan door den nood de kinderpligt, te vreeden1072
Om u te volgen, daar de hemel ons geleidt.1073
Leontius (stuit Bazilius en Quiteria, die weg willen gaan)

Leontius
Ontaarde dochter, die de schaamte en eerbaarheid,
1075 Uw' vader, en geslacht al teffens wilt ontvluchten.1075
Zyn dit uw' deugden? zeg, zyn dit de schoone vruchten,
Die ik verwagtte, van een dochter, opgevoed
Door zulk een moeder, die zo deugdzaam van gemoed,1078
Als wys en eerbaar was? ach! kan het moog'lyk weezen!
1080 Maar 't is uw schuld niet, neen, 'k had van u niet te vreezen;
Bazilius alleen is de oorzaak van dat stuk.1081
Verleider van myn kind, ô oorzaak van myn' druk;1082
Zeg, zeg, wat porde u aan, die misdaad te beginnen?1083

1069
1072
1073
1075
1078
1081
1082
1083

korten is infinitief: de zin is samengetrokken met de vorige (wilt - beginnen); dus: ik wil een
eind maken aan mijn leven, en daarmee aan mijn ellende
te vreeden: er vrede mee hebbend
daar: waar
al teffens: alles tegelijk
zo .... als: even .... als
stuk: snode onderneming
door u ben ik in de gelegenheid gesteld
druk: moeilijkheden, narigheid
misdaad: wandaad

Pieter Langendijk, Don Quichot op de bruiloft van Kamacho

131

Bazilius
De zuiv're minnedrift, is meester van myn zinnen.
Leontius
1085 Hoe, uwe min, myn heer? uw min komt veel te laat,
Zy is eens anders bruid. ô Nooit gehoorde daad!
Dees linker wil een bruid van haaren bruîgom rooven.1087
Neen, kaalen edelman, vertrek! gy wordt verschoven.1088
Bazilius
Hoe! sart gy my myn heer? neem't my niet qualyk af,1089
1090 Al loopt myn moed wat hoog: gy handelt my zo straf,1090
Dat ik gedwongen ben uw valsheid aan te wyzen;
Zo groot een valsheid, dat elkeen u zal mispryzen.
'k Zeg dan het is myn bruid, die gy my nu ontrooft:
Gy weet dat gy my zelfs uw dochter hebt beloofd.1094
1095 Ik heb gelegenheid door u alleen gekregen1095
Om haar te dienen; en gy scheent my zo genegen,1096
Dat gy geen ogenblik kond' rusten zonder my;
Nu neemt gy, 't geen ge eerst gaaft; is dit geen schelmery?
Leontius
Gy waart uit reizen, 'k dagt dat gy nooit weêr zoudt keeren.

1087
1088
1089
1090

1094
1095
1096

linker: bedrieger, schelm
verschoven: met minachting opzij geschoven
neemt ... af: neem het mij niet kwalijk
al .... hoog: als mijn drift wat oploopt
handelt: behandelt, bejegent
straf: hard, streng
zelfs: zelf
gelegenheid ...... gekregen: door u ben ik in de gelegenheid gesteld
dienen: het hof te maken
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Bazilius
1100 Die uitvlucht is te kaal; dat kon myn zaak niet deeren,1100
Waart gy een man van woord; 't was voor een korten tyd.
Maar hier in toont gy klaar van welken aart gy zyt.
Het was voor my in 't eerst onmog'lyk te bedenken,
Waarom ge uw eenig kind, dat waarde pand, zoud schenken
1105 Aan zulk een lompen bloed, Kamacho, die niets weet,1105
Als van zyn boere werk, daar hy zyn tyd meê sleet.
Maar, toen ik hoorde van zyn aangeërfde schatten,
Kon ik de reden heel gemakkelyk bevatten:
't Is u om 't geld te doen. Het goud heeft u verblind:
1110 Daarom verraadt gy my, u zelven, en uw kind.
Waart gy haar vader niet, en grys, en oud van dagen,
'k Zou met het punt van myn rapier u reden vraagen
Van zulk een grooten hoon.
Leontius
Myn heer, het is my leet,
'k Beken ik had heel graag myn kind aan u besteed:1114
1115 Maar 'k zag 't wat dieper in; liet ik haar met u trouwen,1115
Ik wist geen middel om u beiden te onderhouwen.
Bazilius
Een man van dapperheid, geleerdheid, en vernuft,
Vindt middelen genoeg, terwyl een bloodaard suft,1118
En een onweetende geen raad vind voor zyn plaagen;
1120 Een moedelooze kan geen ongeluk verdraagen,
Het geen een moedige braaf onder de oogen ziet.1121
Leontius
De moed ontbloot van geld, agt al de waereld niet.1122

1100
1105
1114
1115
1118
1121
1122

kaal: zwak, zonder effect
deeren: in discrediet brengen, schade doen
bloed: sukkel
besteed: uitgehuwlijkt
'k zag 't wat dieper in: ik heb het wat dieper overwogen, heb er nog eens over nagedacht
suft: zich uit het veld laat slaan
braaf: moedig, dapper
agt al de waereld niet: vindt niemand van enige waarde
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Bazilius
De moed, en deugd zyn steets geagt by alle wyzen.
Leontius
Het geld maakt gekken wys, die geld heeft hoort men pryzen.
Bazilius
1125 Een wys en dapper man zal leeven na zyn' dood.
Leontius
Dat geeft zyn huisgezin wel eer, maar zelden brood.
Bazilius
De wysheid stelt geen roem in geld, maar veel te weeten.
Leontius
De weetenschap is goed, indien me 'er van kan eeten.
Bazilius
Ik vrees nooit voor gebrek, ik voeg my naar myn' staat.
Leontius
1130 Dat's voor u zelven goed: maar voor myn dochter quaad.
Bazilius
Indien Kamacho eens zyn schatten moest verliezen,1131
Zeg, wel bedryf zou hy tot onderhoud verkiezen
Voor haar en 't huisgezin? hy moest weer aan den ploeg.
Leontius
't Kan niet geschieden, hy heeft geld en goeds genoeg.

1131

moest: mocht komen (te verliezen)
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Bazilius
1135 Het oorlog, het bedrog, en duizend ongelukken
Zyn magtig hem zyn geld (hoe hoog gy 't agt) te ontrukken.
Leontius
Pleit voor de weetenschap, die gy zo zeer bemint;
Myn kind word u ontzeid; de rykdom overwint.
Bazilius
Zo is hier dan voor my geen gunst van u te hoopen?
Pastoor
1140 Bazilius, de zaak is nu te ver verloopen.
Bazilius
Wat bitter vonnis, hoor ik, laas! uit uwen mond?
Pastoor
't Is alles nu gereed gemaakt, tot 't echtverbond;
Maar stel uw hart gerust, en hoop op 's hemels zegen,
Gy zult gelukkig zyn, en kunt door and're wegen,
1145 Als door dit huwelyk, eerlang tot eenen staat
Geraaken, die deez trouw in glans te boven gaat.
Bazilius
Leontius, gy zult uwe eeden dan verbreeken?
Ach! waar is grooter smaad, en ontrouw ooit gebleeken!
Vaar wel dan, waarde lief!
Quiteria
Ach! myn Bazilius!
1150 Vaar wel voor eeuwig, met deeze allerlaatste kus.
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Tiende tooneel
Leontius, Quiteria, Pastoor

Leontius
ô Wrev'le dochter zocht gy ons aldus te ontkomen?1151
En waant gy, zo dit van Kamacho werd vernomen,
Dat hy u evenwel zal minnen? denk dat niet.
Pastoor
Myn heer, ik bid vergeef haar 't geen hier is geschied.
Leontius
1155 'k Staa in beraad of ik haar wil in 't klooster zenden.
Quiteria
't Gevalt my; 'k zal aldaar 't rampzalige leeven enden:
Want nu Bazilius voor altoos van my scheidt,
Bekoort my niemant meer. 'k Heb u vergeefs misleid,
Vergeefs voor u geveinsd Kamacho te beminnen;
1160 'k Zeg nu dat ik hem haat. Wel aan, wil maar beginnen
Met uwe strafheid, volg uw al te wrev'len moed.1161
Gedenk niet meer dat ik uw kind ben of uw bloed.
Het klooster kan my nu het aller best behaagen,
Alwaar ik tot myn dood vry zuchten mag, en klaagen.
Leontius
1165 Hou op van schreijen: want ik meen het niet myn kind,
Gy hebt een vader, die u op het teêrst bemint,
Ik zie myn misslag wel.
Quiteria
Ach! vader, wil dan maaken
Dat ik uit handen van Kamacho mag geraaken.

1151
1161

wrev'le: weerbarstige
strafheid: strengheid, hardheid
al te wrev'len moed: al te grote verbolgenheid
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Leontius
Ik bid u veins myn kind; hy koomt daar ginder aan.
Quiteria
1170 ‘ô Hemel wil my van dien bruidegom ontslaan!

Elfde tooneel
Kamacho, Leontius, Pastoor, Quiteria

Kamacho
Wel suikerdoosje, wel myn slokkertje, gans wongden!1171
Wat heb ik jou 'ezogt, eer ik jou heb 'evongden.
Hoe binje zo bedroefd, myn zoete lieve maeid?
Och, myn kokkinjebaerd! ik bidje, zeper, graeijd1174
1175 Tog nou niet meer: maer laet ongs liever iensjes dangsen.
Gut schoonvaer, dat je 't wist, ik heb zo veel te schrangsen,
Al hadje nou genooit 'et leger van Dikdalf1177
Mit al zyn soljers, 'k wed ze vraeten 't nog niet half,1178
Dat ik 'eried heb.1179
Leontius
Ja, ik wil u wel gelooven.
Kamacho
1180 Gut schoonvaêr, hadje maer iens an de veest 'esnooven1180
't Gebraed is ondieft murf, 'et smelt puur in je mongt.1181
Kom gaenwe, proef iens van myn starken ouwen hongd.1182

(Einde van 't tweede Bedryf)

1171
1174

1177
1178
1179
1180
1181
1182

gans wongden: gods wonden, dwz. de vijf wonden van de gekruisigde Christus (vgl. vs. 244,
336)
kokkinjebaerd: dwaze vleinaam, met zinspeling op het land van Kokanje (luilekkerland)
zeper: verdomd (vgl. 333)
graeijd: huil
Dikdalf: verbastering van Ducdalf: de hertog van Alva, m.a.w. het Spaanse leger
soljers: soldaten
'eried heb: heb laten bereiden, klaar heb staan
veest: geur, lucht, eigenlijk buikwind, poepje, zie vs. 388
ondieft: buitengewoon, buitenmatig
murf: mals
ouwe hongd: belegen wijn
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Derde bedryf
Eerste tooneel
Sanche (alleen)
Ik heb daer dat ik zwiet geloopen, om die draeken,1183
En nog niet op 'edaen. Hoe zel ik 'er 'an raeken?1184
1185 De boeren vraegen me, waratjes, of ik 't mien;
Ze hebben nooit gien draek in 't hiele dorp 'ezien.
Maer 't is dat malle volk ook nog al toe te geeven;1187
Ze zyn niet wyzer. Ik wil langer zo niet leeven,
Zo'n honger lyên! en waer datmen gaet, of staet,
1190 't Is zo vol tovenaers, en reuzen, puur als zaed,
Dat ik myn gat niet voor haer slaegen weet te bergen.
Daer 's de Indiaense prins! die tov'naer komt my tergen!

Tweede tooneel
Vetlasoepe, Sanche

Vetlasoepe
Ha! monsieur, praatje wat? je suis vôt serviteur.
Sanche
‘'k Loof vast die keerel speult nou voor Ambassadeur
1195 Van al de tovenaers!
Vetlasoepe
Pardonne moy, mon 'eere.
Zou jou wel inklineer, pour moy, de spit te keere!1196

1183
1184
1187
1196

ik heb ..... geloopen: ik heb me daar in 't zweet gelopen
niet: niets
toe te geeven: niet kwalijk te nemen
inklineer: genegen zijn
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Sanche
‘Och! och! die tov'naer wil me steeken 'an een spit!
Vetlasoepe
Ze zel de kelt 'eb, en daar by kemaklyk zit.1198
Sanche
Ja, 't is heel makk'lyk! aen een braedspit gaer te braeden.
Vetlasoepe
1200 Nou, wil ze 't doen, of niet?1200
Sanche
Ik vind 'et niet geraeden.
Vetlasoepe
Ze wil niet bid, en keef jou nok de kelte toe.1201
Ze ken wel and're kryk.1202
Sanche
Voor geld te braeden? hoe.
Wie pikken zou dat doen!
Vetlasoepe
Ha, monsieur Vetlasoepe,
Die kryk de boere jong, met kompagnie en troepe,1204
1205 Zo veul'um maar wil heb.

1198
1200
1201
1202
1204

de kelt: geld, m.a.w. je zult er voor betaald worden
ze: hier 2e ps.: jij, je
ze: hier gelijk aan het Franse pron. je: ik - de hele zin: ik wil niet smeken en dan jou nog
geld toegeven
ze: idem: ik
met kompagnie en troepe: in grote drommen
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Sanche
Hoe, om aen 't spit te braên?
Vetlasoepe, (hem by de mouw vattende)
Oui monsieur, allons.
Sanche
Neen, neen, dat zel niet gaen.
Vetlasoepe
Ze zel je buik nog fol met hoendre stop, en snippen.
Sanche
‘Wat raed, och laeci! om dien tovenaer te ontslippen?
Hy wilme aen 't spit braên, en myn buik mit hoendervleis
1210 En snippen stoppen, en dan vreet hy me ook wel reis!
Vetlasoepe
Ze zul een kuld verdien, aan 't spit, mon kammerade:1211
Ho! daar koom jou mon heer.

Derde tooneel
Don Quichot, Sanche, Vetlasoepe

Sanche
't Is goed, dat jou genade
Hier juist op 't mat komt.1213
Don Quichot
Is hier dan al weer verschil?

1211
1213

ze: jij
kuld: gulden
verschil: verschil van mening, geschil, ruzie
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Sanche
Niet anders, als dat hy me aen 't braedspit steeken wil,
1215 En vreeten me dan op. Een kompeny van boeren,
Daar kookt hy hutspot van (hy weetze raer te loeren)1216
En boere jongens 'an het spit gebraên, heel gaer,
Zyn klokspys voor 'em.1218
Don Quichot
Ho! dan is 't een tovenaar.
Spreek op! wie zyt gy, hé?1219
Vetlasoepe
Ze is monsieur Vetlasoepe,
1220 Un kokke fan Frankryk, ze kommandeer de troepe
Fan koks, en kraaule. Ha! ze kan zo skoon lardeer,1221
Ze 'eb selver pour le Roy, de fleis kefrikasseer.1222
Ze 'eb overal 'kereis, 'keweest in Allemagne;
En Flandre, en Hollandois, en Angleterre, en Spagne.
Sanche
1225 Ken jy die parlevink wel half verstaen? ik niet.
Don Quichot
Het is een fransse kok.1226
Vetlasoepe
'Um heb ze wel kehiet.

1216
1218
1219
1221

1222
1226

loeren: beet nemen, een loer draaien
klokspys: lekker hapje, vgl. dat gaat er in als klokspijs, eigenlijk: vloeibare materie waarvan
een klok gegoten wordt
ze is: ik ben
kraaule: krauwels, drietandige vleeshaken maar dan metonymisch overgedragen op de
koksjongens, die de krauwels hanteren
lardeer: larderen, vlees met reepjes spek doorrijgen
kefrikasseer: vlees, gehakt en toebereid met pikante saus
'Um heb ze wel kehiet: u hebt me de juiste naam gegeven
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Don Quichot
Maar vrind, waarom wilt gy myn knecht aan 't braadspit steeken.
Vetlasoepe
'Um aan de spitte steek? ha! ha! ... ze kan niet spreeken,
Zo moetze lak, ha! ha! pardonne moy, monsieur,
1230 Jy niete kan verstaan, ze skier de reus'le skeur,1230
Zo moetze lak, ha! ha!
Sanche
Wel keerel, hoe zel 't weezen?
Dat lachen, zel myn heer jou gaeuw eens van geneezen.
Vetlasoepe
Die mallen duv'le.1233
Sanche
Dat's je moers zeun.
Vetlasoepe
Is 't jou knekt?
Monsieur, exkuze moy.
Sanche
Die tovenaer die gekt
1235 Met ons, myn heer.1235-36
Don Quichot
Wel aan verraader, gy zult sterven.
Don Quichot trekt aan zyn degen, maar kan hem niet los krygen.
Vetlasoepe stelt zig in postuur, met een schuimspaan,
terwyl Sanche van verbaastheid op eenen boom klimt.

1230 skier: schier, bijna
1233 knekt: knecht
1235-36 verbaastheid: ontsteltenis, schrik
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Vetlasoepe
Allons, que diantre, ik zel 'um maalen tot koncerve,1236
En la moutarde.
Sanche (roept uit den boom)
't Za kerazie nou, men heer!
Don Quichot
Ach! myn Dulcinea, myn schoone! voor uwe eer
Braveer ik 't grootst gevaar; wil mynen arm bestieren.
Sanche
1240 Kerazie, nou! myn heer.1240
Don Quichot
Wat letje zo te tieren?
Wel aan, gy tovenaar, verwagt uw leevens end.
Vetlasoepe
Monsieur, pourquoy ben jy om 'um zo malkontent?
Don Quichot
Maar Sanche, hoor eens hier, daar schiet my iets te binnen.
Sanche
Wat's dat myn heer?1244
Don Quichot
Ik durf dien stryd niet wel beginnen,
1245 Klim af, gy moet het doen.

1236
1240
1244

que diantre: wat duivel!
Wat letje zo te tieren: wat mankeert je, dat je zo schreeuwt
durf etc.: ik kan of mag dat gevecht eigenlijk niet beginnen
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Sanche
'k Wed ik 't wel laeten zel.
Don Quichot
Het is geen ridder. 'k Mag.....
Sanche
Die keerel ziet te fel!
Don Quichot
Kouragie, Sanche.
Sanche
Och! och! ik voel men beenen trillen!
Don Quichot
Klim af maar, Sanche.
Sanche
Neen, hy zou me leevend villen!
Vetlasoepe
‘Hum ken die gekken wel, 'um 'ebze meer kezien.
1250 Kom aan, ensemble vous, al waarje met jou tien,
Ze zel jou kap, ma foi, en piece, en marmulade.
Don Quichot
't Za, Sanche, vecht.1252
Sanche
Neen, neen, 'k laet dat 'an jou genade.
Jy zeld dat varken vry wat beter wasschen; neen,
Jy bint een ridder, 't past me niet, vecht maer alleen.

1252

jou genade: als titel voor vorstelijke personen, dus: ik laat dat over aan U, heer
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Vetlasoepe
1255 Allons, ze kryk nou lust om wat met jou te fekte.1255
Ze is ook un Riddre.......1256

Vierde tooneel
(Eenige Koks met pollepels)

Bazilius, Valasko, Don Quichot, Sanche, Vetlasoepe

Vetlasoepe
Ha, je komt van pas mon knekte.
Allons, tournez messieurs! tué! 't za avancé!
(Don Quichot wordt van de koks te samen bevochten met pollepels)

Bazilius
Hou op! hou op!1258
Vetlasoepe
Messieurs, maak bataillion quarré!
Reks om!
Bazilius
Hou op!
Vetlasoepe
Val 'an! val 'an! korps de battaille.
1260 Victorie! ha victoire!

1255
1256
1258

fekte: vechten
ze is: ik ben
maak bataillion quarré: sluit de slagorde aaneen
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Don Quichot (neêrvallende)
ô tov'naars, ô kanaille!

Vijfde tooneel
Bazilius, Valasko, Don Quichot, Sanche

Sanche
Dat was een veldslag. Och, wat raed! wat raed! myn lyf!
Bazilius
Hoe Sanche, hebje een wond?
Sanche
Eén wond? ja, meer als vyf,
Ik bin wel ruim half dood! hael al de sarezynen,1263
Van 't hiele dorp, ik ly een pyn van alle pynen!
Bazilius
1265 Waar zyt ge dan gequetst!
Sanche
Och! och! ik weet het niet,
'k Loof'an men linkerbil; och! was het nooit 'eschied,
Och! droevig ongeval!
Don Quichot
Hoe kan dat mooglyk weezen,
Gy zat daar in den boom te trillen, en te vreezen,
Gy waart niet in 't gevecht.

1263

sarezynen: verhaspeling van sarazenen en chirurgijnen, dokters
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Sanche
Dat weet ik wel, maer ik
1270 Bin tot der dood gequetst, alleenig van de schrik.
Don Quichot
Swyg Sanche; 'k heb de walg van al uw zottigheden.
Bazilius
Hoe droevig ik ook ben 'k vermaak me in zyne reden.1272
Don Quichot
Een weinig zotteklap vermaakt zomtyds den geest;
Maar veel is walglyk.
Sanche
'k Heb hier lang 'enoeg 'eweest,
1275 In dit betoverd bosch.
Bazilius
Kom, laat ons dan vertrekken,
Wy zullen 't huis terstond de tafel laaten dekken.
Sanche
Wel keuning harsepan, dat's een gezegend woord.
De schafklok luidt in al myn darmen, gaen we voort.1278
Bazilius
Heer ridder Don Quichot, 'k denk dat gy ligt zult merken,
1280 Hoe dat de tovenaars nu zoeken uit te werken,
Met all' hun konsten, dat ik nooit myn tweede ziel,
Myn lief Quiteria verkryg: zo 't u beviel,
Zoude ik verzoeken, dat uw' dappere arm mog styven1283
Een zek're minnelist, die ik hier zal bedryven.

1272
1278
1283

in zyne reden: over zijn praatjes
gaan we voort: laten we direct gaan
styven: ondersteunen, helpen bij
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Don Quichot
1285 Zyn majesteit gebiede, ik volg uw hoog bevel,
Al moest ik stormen op het voorburg van de hel.1286
Sanche
Wel holla! hé, men heer, dat zou gevaerlyk weezen;
Kreegjy een koegel in je poort, wie zou 't geneezen?1288
Daer had Dulcinea dan eerst wat kostlyks aen.1289
Don Quichot
1290 Swyg, Sanche.
Bazilius
Ridder, gy behoeft niet ver te gaan:
Ik heb uw dapperheid op deze plaats van noode.
Don Quichot
ô Sire, hadden flus die tov'naars, door een' snoode1292
En schelmse tovery, myn zwaerd niet vast gemaakt,
Zo had 'er zekerlyk niet één van weggeraakt.1294
1295 Ik had hen met myn zwaerd......1295
Bazilius
Vernieuw niet 't geen we weeten.
Sanche
Je blyft hier praeten, denk je lui wel iens om eeten?

1286

1288
1289
1292
1294
1295

het voorburg van de hel: in de middeleeuwse voorstelling zaten de gelovigen van het Oude
Testament in het voorportaal (voorgeborchte) van de hel totdat Christus bij zijn ‘nedervaart
ter helle’ hen kwam verlossen
poort: achterste
wat kostlyks: wat fraais, m.a.w. dat zou een fraai geschenk voor Dulcinea zijn (ironisch)
flus: zo even
had weggeraakt: dan was er zeker niet een ontkomen
vernieuw: herhaal
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Zesde tooneel
Kamacho, Bazilius, Don Quichot, Valasko, Sanche

Bazilius
Daar ginder komt een man die vol gedachten is,
Het is de bruidegom Kamacho, naar ik gis.
Sanche
Daer komt de tovenaer, ja zeker, zonder liegen,
1300 Die kaerel heit verstand om deur de lucht te vliegen.
Don Quichot
Dat kan door zulk een volk in korten tyd geschiên.
Sanche
Nu zent Dulcinea een minnebrief misschien.
Ik ken het zien, myn heer, de kaerel heit 'evlogen
Want hy lykt moe te zyn, hy heitje niet bedrogen.
Kamacho
1305 Daer is de ridder, mit Bazilius.....1305
Don Quichot
Staa vast.
Kamacho
Och! och!
Bazilius
Hou ridder! wagt, tot ik het u belast.
Dit is geen vyand, maar een van myn beste vrinden.

1305

staa vast: halt, sta stil
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Kamacho
‘Die ridder ziet, of hy me leevend wou verslinden.
Don Quichot (tegen Kamacho)
Zyt gy de tov'naar niet die voor my vliegen zou'
1310 Naar myn Dulcinea? ja, zekerlyk, 'k vertrouw
Dat gy.....
Bazilius
Hij is het niet, myn heer, gy zyt bedrogen.
Kamacho
Och! neen, ik ben het niet.
Sanche
Dan heb ik drek in de oogen.
Hy is 'et ummers zelfs?
Bazilius
Heer ridder, ik beken,
Dat ik verwonderd van die toveryên ben.
1315 'k Zou haast gelooven dat die guits om ons te plaagen1315
Zich zo verand'ren, om de bruiloft te vertraagen,
En dat 'er iemand van hun volk ook op de bruid
Verliefd is.
Sanche
Ja dat's vast, dat's deuze, of'k bin een guit.
Bazilius
Neen dit's Kamacho; 't is een huisman van de vroomen,1319
1320 Zo ver men tellen kan met eeren voortgekomen.1320

1315
1319
1320

guits: schelmen, schurken
huisman: boer
van de vroomen: behorende tot de degelijke soort, m.a.w.: het is een goede degelijke boer
Zo ver men tellen kan met eeren voortgekomen: uit een eerbaar voorgeslacht, zo ver als men
terug kan rekenen
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Kamacho
Wel ja, men vaertjes peets, peets, koes broers susters zeun1321
Was burgemiester van ongs dorp, toen vegters Teun,
En Lou, voor ruiter, met Dikdalf naer Neêrland gingen.1323
Sanche
Bin jy zo'n hans? wel man, 't zin wongerlyke dingen.1324
1325 Dan weetje 't wel, dat jy die tovenaer niet bent.
Je hebt hem wel gezien, zou 'k denken, hier omtrent?
Don Quichot
Myn vrind het is my leet. Dan zyt gy de verkeerde?
Kamacho
Ja jonkers. Wou je 't doen dat jy je zo verneêrde.
En quam te brulleft. Bloed 'k heb zukke lekk're wyn,1329
1330 Ze zellen daetlyk met den hiele brui hier zyn.1330
Bazilius
Wy zullen in het kort uw' wyn eens komen proeven.

1321

1323
1324
1329
1330

men vaertjes peets, etc.: K begint hier nu op wat koddige wijze zijn voorgeslacht af te tasten
als bewijs voor wat B. zei
peet: eigenlijk peetvader of doopvader, maar hier wel voor peetoom; dikwijls namelijk hield
de oom naar wie een kind genoemd werd, dat kind ten doop
koes broer: waarschijnlijk een broer die in dezelfde beddekoets (bed) is geboren en groot
gebracht. De hele woordengroep ‘vaertjes peets tot en met susters zeun’ lijkt één omschrijving
van: een achter-achterneef tot in de tijd van Alva (Dikdalf). Men moet bij deze en de volgende
regels bedenken dat Langendijk zijn stuk laat spelen in Spanje en dus terug laat denken tot
in de tijd dat de jonge Spanjaarden Teun en Lou als soldaten of ruiters (paardevolk) in het
leger van Alva naar Nederland trokken. De vraag is dan nog of vegters Teun als één naam
moet worden opgevat: Teun, de zoon van Vegter. Vechter is een familienaam, maar hier
waarschijnlijk als bijnaam of als woordspeling bedoeld.
voor ruiter: als soldaat te paard
hans: aanzienlijk man
Bloed: hier wel als de bekende bastaardvloek: (gangs)bloed)
brui: boel
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Kamacho
Ik geef vry lapis.1332
Sanche
Langst, hoe wil ik kommen snoeven
An jou boeteljes, 'an jou vaetjes, 'an 't gebraed,1333
'k Mag wel eens koes buik vol, al bin ik juist gien vraet.1334
Kamacho (tegen Don Quichot, en Sanche)
1335 Dan zyn we vrinden?
Don Quichot
'k Zal my tegens u niet kanten:
Gy zyt des konings vrind.1336
Sanche (met Kamacho willende gaan)
Ja, broêrs als olifanten.
'k Gae mit je opdrossen.1337
Don Quichot
Hou, hou, Sanche, wat is dit?
Kamacho (tegen Sanche)
Ik blyf hier man.1338
Sanche
'k Wou zien waer 't patersvaetje zit.

1332
1333
1334
1336
1337
1338

vrij lapis: vry gelag
snoeven: snuiven, komische omschrijving voor drinken, lurken
boeteljes: flessen
'k Mag wel eens koes buik vol: ik houd er wel van me zat te eten en drinken als een koe
broêrs als olifanten, vgl. dikke vrinden
opdrossen: op stap gaan, er van door gaan
't patersvaetje: het beste vaatje wijn of bier, bestemd namelijk voor de pater (pastoor)
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Of alias den wyn. Had Sanche die gedachten,1339
1340 Van daeg te brulleft!
Kamacho
'k Zal u t'zaemen hier verwachten.

Zevende tooneel
Kamacho (drie Boeren)
Gut mannen, dat zel ierst een klet zyn; zo terstongd1341
Zyn al de gasten hier, we zellen in het rongd
Hier brulleft houwen in 'et bosch, in hier ook trouwen.1343
Ja wel, ke daer, ik ken me langer niet onthouwen,1344
1345 Ik nood jou allemael die wys zyn, meê te gast.
Vret so veel kost maer as je laen ken in je bast,
'k Hou open tafel, 'k bin nou van die kordeaelen,1347
Die veur een dankje graeg een lachje wil betaelen.1348
In waerom zou ik niet? ik word van daeg een man,
1350 (Eet vry je brootje droog) kom hier maer asje kan!
't Is hier vol op van wat datje ken bedenken.
Al wat maer gaepen ken zel ik nou wyn doen schenken.1352
Kom hier maer.

Achtste tooneel
Kamacho, Vetlasoepe, (bruiloftsvolk, met een kroon; dansers, muzikanten), Sanche

Vetlasoepe
Monsieur Kamacho, ha! hier is 'um met de kroon,1354
1355 'Um is merveille, ha! pardi, 'um is zo skoon;
Ze zel 'um maer hang op?

1339
1341
1343
1344
1347
1348
1352
1354

Had S. die gedachten: Zou S. dat ooit hebben kunnen denken, dat ie vandaag ter bruiloft zou
gaan!
klet: plezier
in: en
ke daer: uitroep ontstaan uit kijk daar! (vgl. zie daar, voilà, zie zo!) me onthouden: in toom
houden, ik kan niet langer wachten
kordealen: hartelijke mensen (fra. cordial)
lachje: gelagje, vertering
gaepen: de mond opensperren
kroon: de krans ter ere van de bruid (zie het prentje)
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Kamacho
Ja, hier aen deuze boomen.
Ik weet men vreugd nou schier niet langer in te toomen.
(Onder 't ophangen van de kroon word gedanst)

Vetlasoepe
Wat dunkt monsieur hier van?
Kamacho
Die dangs is naer de zwier.
Vetlasoepe
Oui, de speul, en dans, is al un grand plaizier.1359
Kamacho
1360 Ik zel myn bruidje mit heur vaertje iens aanstongs haelen.1360
Vetlasoepe
Bon, bon, en ik terwyl de roemers en bokaalen,
Mit al die andre koet. Kom knolle vreetre Jaap,1362
En Pedro Propdarm, Jan! hoe staaje daar te gaap?1363
Help my een beetje, om de taafle hier te kryken;
1365 Ze zel de dans daar na wel met gemak bekyken.1365

Negende tooneel
Sanche (alleen)
Dat is daer eerst wat schoons, de kost is nog niet gaer.
En 'k heb zo'n honger, of ik een half talf jaer1367

1359
1360
1362
1363
1365
1367

de speul: het spel
aanstongs: direkt
al die andre koet: alle andere dingen
knolle vreetre: knollenvreter, komische omschrijving voor boer
Propdarm: idem voor gulzige vreter
te gaap: met de mond open
Ze zel: je krijgt straks wel gelegenheid om de dans op je gemak te bekijken
een half talf jaer: de helft van een half jaar, grappige omschrijving voor: een kwart jaar
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Gien snars geproefd had; neen, ik blyf niet by die hansen,1368
Ik lach om al den bras, hier's beter wat te schransen.1369
1370 Die keuning harsepan, met al zyn edellui,
Is maer een hongrig volk, en kael, meest al den brui.1371
'k Lach om den adel, zo 'k van honger niet ken slaepen.
Word ik eens gouverneur, 'k zel voeren in myn wapen
Drie hammen, met een worst, en een boetelje wyn,
1375 Tot spyt van d'adel, dat een hoop smalhanzen zyn.1375
Maer zagt, wat ruik ik? ô myn buik! nou moetje vast staen.1376
't Is hier al brulleft, 't is hier meer als maer te gast gaen.
Dat's eerst een frisse lucht! 'k marcheer daer regt op toe.

Tiende tooneel
Sanche, Vetlasoepe (en bruiloftsvolk met de tafel)

Vetlasoepe
Trek 'ier de tafle, en 't koet, pardie, wat is hum moe1379
1380 Van 't sleepen met die koet. Was nou de bruîgom iere,1380
Dan zou ze maar bagyn mit al de grand plaisiere.1381
Zo, zo, messieurs, 't is koet, zy 'elp 'um nok zo wat.
Sanche
(haalt een boetelje wyn en een hoentje van de tafel)
ô Sanche Pance, dat 's een vetje, dat je 't vat.1383
ô Sellementen, dat 's een schuimpje! nou aan 't vretten;1384
1385 Kezyn boetelje, 'k moet jou eens aan 't mondstuk zetten;1385

1379
1380
1381
1383
1384

hansen: grote heren
al den bras: de hele rommel, poespas, troep
kael: arm
meest al den brui: 't hele zootje bij elkaar
smalhanzen: armoedzaaiers
vast staen: hier komische imperatief aan z'n buik, zo iets als ‘houd je taai’; de imperatief ‘sta
vast!’ is een stereotiepe aansporing bij het begin van een gevecht: sta stevig, wijk niet!
't koet: de spullen
iere: hier
bagyn: beginnen
dat je 't vat: (ik hoop) dat je 't begrijpt; een stereotiepe uitdrukking
Sellementen: bastaardvloek, ook seldrementen (vs. 795): Gods elementen: donder en bliksem

1385

dat's een vetje, dat's een schuimpje: dat is een heerlijk (vet) hapje
kezyn: neef (hij spreekt z'n geliefde fles aan!)

1368
1369
1371
1375
1376
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't Is om de wyn niet, maer om 't klukken van de fles,
Zei dronken Jurjen, en hy kraekteder wel zes1387
Zo groot als deuze, in een uur tyds; nou dat 's om 't even,1388
Ik mien men keel nou iens de volle laeg te geeven.
(Hy gaat in een hoek met zyn hoentje en boetelje, enz.)

Vetlasoepe (tegen Sanche)
1390 Monsieur zit 'um daar zo? wat benje veur een snaak?
Jou skelme, ben jou dat? nou sel ze jou iens kraak,
Ze sel jou nou so fin als Kollesencie maalen,1392
En nou de Duvle 'aal, pour jou pekelzond betaalen.1393
Sanche
Wat segje kokkie, ik een schelm? neen dat is mis.
1395 Je bent verkeerd men vrind.1395
Vetlasoepe
Wel zek dan wie datze is?
Sanche
Ik bin de gouverneur van 't ailand frikkedillen.
Vetlasoepe
Kom aan, dan zelze jou de hiele huid of villen:
Je bent mon Ennemie.
Sanche
Ik hiet gien anne mie,
'k Hiet Sanche Pance.1399

1387
1388
1392
1393
1395
1399

kraekteder: dronk er leeg
dat's om 't even: dat doet er niet toe
Kollesencie: geneesmiddel uit de Citrullus Colocynthus (Kolokwint); vgl. iemand tot mosterd
malen
'aal: (er bij) halen, om je voor je oude zonden (pekelzonden) te laten boeten; iemand straffen
voor zijn pekelzonden is een vaste uitdrukking voor: hem z'n verdiende loon geven
Wel zek .... is: Wel, zeg dan es wie je bent
pardie: par dieu: bij God
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Vetlasoepe
Ja, ze ken jou wel pardie.
1400 Je bint mon fyande. Keef'ier, keef'ier, de skott'le,
Keef'ier men 'oendre: of 'k brui jou kop met deze bott'le
Aan 'ondre duize stuk.
Sanche (hem de schottel en boetelje geevende)
Hou daer dan, laetme gaen.
Vetlasoepe
Non, non, ze raak 'ier nok zo maklyk niet van daan.
Hum moet, pour pas la tems, jou in de deek wat rollen.1404
Sanche
1405 Och! och! myn lieve broer! ik hou niet van dat sollen,1405
'k Kan 't niet verdraegen.
Vetlasoepe
ô Jou skelme, 'k eb jou vast.
Haal nou de deek eens hier.
Sanche
‘Ik miende hier te gast
Te gaen, och arm! wie het van al zyn leeve daegen
Ze zelle my.....
Sanche
(tegen Vetlasoepe terwyl een boer met de deken komt)
Och vriend! en wil me tog niet plaegen:
1410 Wy zyn al weer goed vrind, de zaek is by 'eleit,
Kamacho hebbenwe gesproken.

1404
1405

pour pas la temps: als tijdpassering
deek: deken
sollen: jonassen
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Vetlasoepe
Wat ze zeit!
Ze heb 'et wel kedok dat hum hier ook wou smullen:1412
Maar hum zel vlieken, en met wind zyn darmen vullen.1413
Ze 'eb lang op jou keloer, om jou hier te attrapeer,
1415 Die deek is hier kebrokt om jou te brui wat meer.1415
Sanche
'k Ben nou al weer goed vrind, ga weg maer mit de deken.
Och! vrindje, helpter dan gien bidden noch gien smeeken?
Vetlasoepe
Neen keerle.1418
Sanche
Och! och! gena!
Vetlasoepe
Neen keerle, geen kartier,
Voort in de deken, zek.
Sanche
Och! was men heer maer hier,
1420 Hy zou je lui wel gaeuw 'an duizend piesjes kappen.1420
Vetlasoepe
Voort in de deek zek, of ik zelje om de ooren lappen.1421
Sanche (word in de deken gesold)
Help! help! ik word vermoord! help! help och! och! och! och!

1412
1413
1415
1418
1420
1421

Ze heb 'et wel kedok dat: je hebt je wel voorgesteld, hier ook mee te smullen
vlieken: vliegen (zinspeling op het sollen in de deken)
kebrokt: gebracht
te brui(en): kastijden, kwellen, toetakelen
kartier: (geen) kwartier, geen genade
piesjes (pieces): stukjes
lappen: slaan
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Vetlasoepe
't Sa muzekanten speul: de s'kelm ze leef nou noch,
Hum moet plaizierig sterf.
(Hier word gespeeld en Vetlasoepe zingt)
1425

1430

1435

Zo moet men het gouverneurtje leeren,
Zo, zo, zo,
Die op een andermans teer wil smeeren,1427
Zo, zo, zo,
Voor 'oendre, en duiven,
Zo laatze 'um wat kluiven,
Van, zo, zo,
Hoe smaaken 'um deze frikkedillen,
Zo, zo, zo,
Wy tovenaars denken 'um levend te villen
Zo, zo, zo,
Dan zel 'um ons eeten,
Niet op koomen vreeten,
Van zo, zo, zo.

Elfde tooneel
Vetlasoepe, Kamacho, Leontius, Quiteria, Sanche (bruiloftsvolk, zangers, en dansers)

Kamacho
Hou op! wat wil dit zeggen?
Vetlasoepe
1440 ô Maar un bagatel. Zie jy 'um daar niet leggen?
't Is monsieur gouverneur, ze kom hier net van pas,
Om wat plaizier te heb.
Kamacho
Laet los de deken, ras.
Spring uit de deken, broer.

1427

op andermans teer smeeren: op kosten van een ander schransen en slempen
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Vetlasoepe
Wou jy 'um nok laat loopen?
Ze wil 'um (om de klukt) nok eerst de huid af stroopen.1444
Sanche
1445 Och! goe Kamacho, of Plankoortje, wie je bent,
Spreek veur me: want ik ben het villen niet 'ewent.
Kamacho
Nou Vetlasoepe, laet den gormandeur mit vreede:
De peis is al 'emaekt, we weeten nou de reede1448
Waerom zen miester me zo plaegde. 'k Bin goet vriend
1450 Mit hum 'eworren, laet 'em los, zo zeper 'k mien 't.1450
Vetlasoepe
ô Monsieur gouverneur, ze en 'eb dat niet keweeten!1451
'Ad jou dat maar kezeit, ze 'ad jou wel laaten freeten.
Ekskuze moy, mon frinte, en wees niet meer verstoord.1453
Sanche
Ik heb het wel gezeit.
Vetlasoepe
'Um 'ebze niet kehoord!
Leontius
1455 Kom drink de questie af, loopt t'zamen maar nâ binnen.
Sanche
Ik binder meê te vreên.1456

1444
1448
1450
1451
1453
1456

om de klukt: voor de grap
peis: vrede
zeper: zeker
ze en heb: ik heb niet
frinte: vrind
(de)ninnen: drinken, speciaal van wijn en bier
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Vetlasoepe
'Uw 'oud feul van de ninnen.

Twaalfde tooneel
Kamacho, Leontius, Quiteria, (bruiloftsvolk en dansers. De koks brengen alles ondertussen
aan)

Kamacho
Zaeg op, en dangs eraeis, ter eere van men bruid.1457
(Hier moet gedanst worden)

Leontius (tegen Kamacho)
Wat dunkt u?
Kamacho
Wonger wel, die dangsers haelen uit,
'k Ken ook een beetje, datje 't zag je zou 'et pryzen.1459
Leontius
1460 Gy bruîgom!
Kamacho
Zaeg eens op; één van de nieuwste wyzen,
(Hy danst)
Wat zegje bruidje lief, ée? 'et meisje is wat beschaamd.
Nou dans iens mitme.
Quiteria
Neen.

1457
1459

zaeg op: speel es (op de viool)
dat je 't zag: als je het zag
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Kamacho
Waerom niet?
Quiteria
Het betaamt
My niet.
Kamacho
Als wy 'etrouwd zyn, dan zelje ummers willen?
Dat zin nog bientjes, heé, kyk, kyk iens hoe ze drillen,1464
1465 Daer zittenze nog in; wat bliefje ....... Treza Jans,1465
Zing nou iens op: hiel mooij, gien ydeljaens of frans.1466
(De boerin zingt)

Kamacho
Wat zegje bruidje lief, wat dunkje van het zingen?
Kom gimme nou een zoen; ik kan me niet bedwingen ....
Wat zo myn slokkertje! Kom droogers, in 'et rongd1469
1470 De maeisjes iens 'ezoend. Wat zo dat is 'ezongd.1470
Leontius
Waar blyft de heer Pastoor?
Kamacho
Dat ken ik niet bedenken.
Leontius
Daar is hy.1472
Kamacho
Ha, dat 's goed! ik moet hem eens beschenken.

1464
1465
1466
1469
1470
1472

drillen: trippelend dansen
Daer zitten ze nog in: dat kunnen ze nog goed
ydeljaens: Italiaans
droogers: het is wat onzeker hoe dit woord hier geïnterpreteerd moet worden: een ‘droogaard’
(droger) kan saaie piet betekenen, maar ook schalkaard, grappenmaker en drinkebroer
Wat zo: zie zo
beschenken: inschenken
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Dertiende tooneel
Kamacho, Quiteria, Leontius, Pastoor, Vetlasoepe, bruiloftsvolk, Sanche Boer en Boerin

(Kamacho en Leontius neemen elk een roemer wyn)

Kamacho
Welkom men heer Pastoor, à vous.
Pastoor
'k Bedankje zeer.
Leontius
Het zal uw welkomst zyn.
Pastoor
(ook een roemer krygende)
En uw gezondheid heer.
Vetlasoepe
(met een boetelje die hy Sanche geeft)
1475 Daar monsieur gouverneur, daar 's voor 'um ook wat drinken.
Sanche
(gedronken hebbende)
Om te bedanken voor jou hoenders en jou vinken.
Vetlasoepe
Ze danke jou monsieur,
Sanche
(wederom gedronken hebbende)
'k Bedankje bruigom, voor ....
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Kamacho
Heb jy je buik al vol?1478
Sanche
Ja, 'k brui nou heen.
Kamacho
Hoor, hoor!
Blyf hier nog wat, je zelt ons datelyk zien trouwen.
1480 Drink nog terwyl wat.
Sanche
Ho, daer kenje me meê houwen.
Kamacho
Kom 'an speulnootjes, 'an de tafel, met de bruid.1481
'k Weet niet wat hier al dat gekomplemengt beduidt.1482
Kom schoonvaêr, kom, zit 'an.
(Terwyl zy eeten wordt door een Boer en Boerin en Vetlasoepe gezongen)
Stemme: Hoor Kees myn vryër
Boer
Kom lief Tereze
1485 Hoe staeje daer en kykt,1485
Dat mag niet weezen.
Me dunkt 'et niet en lykt.1487
Ik heb myn moer en vaer,
Gevraegd al ruim een jaer,
1490 Of ik mogt gaen uit vryën:
Nou is ons hylik klaer,1491
Wil jy 't maer lyên.1492

1478
1481
1482
1485
1487
1491
1492

brui heen: ga er van door
speulnootjes: vriendinnen van de bruid
gekomplemengt: gecomplimenteer, deftige gepraat
hoe stae je daer en kykt: wat sta je daar te kijken
'et niet en lykt: het past niet
hylik: huwelijk
wil .... lyên: als jij het maar goed vindt

Pieter Langendijk, Don Quichot op de bruiloft van Kamacho

164

Boerin
Neen olyk langsje,1493
Ik hou niet van de min,
1495 Waeg hier gien kangsje,
Ik heb in jou gien zin;
Ik zegje zeper knecht,1497
Je bint hier niet te recht;
Ik mag zo jong niet trouwen:
1500 Men peetje heit 'ezegt1500
'Et zou me rouwen.
Boer
Weg, weg, je peetje,
Dat 's maer een ouwe vrouw,
Myn lief, dat weetje.
1505 Die houdt niet van de trouw:
Maer dat ik 'er iens sprak,
Ik wist 'er mit gemak
Wel aertig te bepraeten,
Ik wed ze jou wel strak,1509
1510 'An my zou laeten.
Vetlasoepe
(geeft hen elk een roemer wyn en zingt)
Ha monsieur poere,1511
Dat hebje wel begyn,1512
'Um zelze loeren.1513
Daar 's elk een roemre wyn.
1515 Keef nou de meid 'un zoen,
Ze zel 't 'um laaten doen;
Ze kan zo snoeprik kyken:
De meis is vry meer groen,1518
Als 'um wel lyken.1519

1493
1497
1500
1509
1511
1512
1513
1518
1519

langsje: kereltje
zeper: met zekerheid
peetje: petemoei, tante of ook grootmoeder
strak: dadelijk
monsieur poere: meneer de boer (die nl. zo even gezongen heeft)
begyn: begonnen
loeren: te grazen nemen
groen: levenslustig, dartel
als 'um wel lyken: als ze er uit ziet
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De Boerin
(gedronken hebbende zingt)
1520 Wel eêle baesje,
De wyn is goed van smaek,
Daer is je glaesje,
Je bint een raere snaek.
Maer puntelikke Gaais,1524
1525 Heb jy 'et hart 'eraais,
Dat jy begint te zoenen,
Dan zel ik jou je vlaais1527
Gien kleintje boenen.
Vetlasoepe
(zingt terwyl de boer haar zoent)
Courage een reisje.
1530 Zo vatze by de kop,
De zoete meisje,
Ze zel zo hart niet klop:
Hoe datjer meer kan zoen,
Hoe datze 't meer wil doen,
1535 Maar maak haar niet kapotte:
Dan kanze jou niet boen,
Dat zou niet hotten.1537
Boer
Wet zo, dat reaektme!1538
Zo'n lekk're bolle zoen,
1540 Zo zeper smaektme!
Gut Treza wouje 't doen?
Ik zou je een mooye ring,
En nog een ander ding,
Uit puure liefde schenken:
1545 Zie hoe ik jou beming,
Ken jy nou denken.

1524
1527
1537
1538

puntelikke: keurig, knap
je vlaais ..... boenen: je es flink afrossen
hotten: goed gaan, goed zijn
Wet zo: alle drukken hebben wet; wellicht toch een drukfout voor wat: (vgl. vs. 1470)
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Boerin
Wel vriend hoe praetje,
Ben jy dan zo verliefd,
Myn zoete maetje?
1550 't Is zeper wel ondieft.1550
Daer langs, daer is myn hangt,1551
Zo jy 'et van de kangt,1552
Van peetje zo kent brouwen,1553
Dat zy men 'an jou langt1554
1555 We zellen trouwen.
Boer
Wel heuning diefje,
Myn troost, myn aaigen hart,
Myn zoete liefje!
Je helpt me uit men smart;
1560 Nou is myn vryën uit,1560
'k Bin breugem, jy de bruid!1561
Nou lach ik iens mit Krelis,
Zen vryën is gestuit,
'k Hebje in men melis.1564

1565

Kamacho
Nou maaisjes mit je langsen
Iens braef 'edangst, dan zel je lui strak binnen schrangsen.1566
Vetlasoepe (tegen Sanche)
Ha monsieur gouverneur, die vry was ras kedaan.1567

1550
1551
1552
1553
1554
1560
1561
1564
1566
1567

ondieft: zoals het hoort, goed
langs: jongen
van de kant van: wat betreft
brouwen: voor elkaar brengen
men: mij
langt: schenkt, afstaat
vryën: dingen naar de hand van een meisje
breugem: bruidegom
melis: zak
strak: straks
die vry: die vrijerij (slaat op het vorige ‘symbolische’ lied)
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Sanche
Se hebben groot gelyk; zo most 'et altyd gaen;
Maer dat was om de klucht maer, denk ik?
Vetlasoepe
Ze 'eb kelyke,
1570 Ze deed maar om de zang, de mode fan frankryke1570
Is honorable, dat 's lang vry.1571
Sanche
Neen, zo ik 't vat .....
Ze zellen dangsen, loop, alree man, berg je gat.1572
(Het bruiloftsvolk danst een boere balet)

Kamacho
Hoe heit 'et je gesmaekt, zeg bruidje?
Quiteria
Heel bezonder.
Kamacho
't Is van de Vetlasoep 'ebraên, 't is ook gien wonder.
Leontius
1575 Hoe, smaakt het niet, Pastoor?1575
Pastoor
Ja: maar ik heb zo wel.

1570
1571
1572
1575

de mode fan frankryke: de gewoonte in Frankrijk
dat 's lang vry: daar duurt de vrijerij heel wat langer
zo ik 't vat: als ik het goed begrijp, gaan ze nu dansen, etc.
alree man: vooruit kerel
ik heb zo wel: ik heb zo genoeg
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Kamacho
Pastoor, wat dunkje? dat je ongs nou maer trouwen zel?
We hebben allemael, zou 'k denken, ons genoegen.
Pastoor
Kom speelnoots wilt u by de bruid en bruîgom voegen;
Wy zullen 't lieve paar veréénigen door d'echt.
Kamacho
1580 Pastoor, dat hebje wel, dat 's goed dat jy 'et zegt.
Kom bruidje lief, kom 'an.
Quiteria
‘ô Hemel, kan het weezen!
‘Waar blyft Bazilius?
Kamacho
Je hoeft nou niet te vreezen.
Wat zegje binnens mongs?
Quiteria
Niets.
Kamacho
Gimme nou een kus,
Myn pruime snuitje lief!
Quiteria
‘Ach! myn Bazilius!
Leontius
1585 Myn dochter, scheelt u iets?
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Quiteria
‘Ach! al myn leden beven,
‘Ik ben ontsteld, ach! lief!1586
Leontius
Wil uwe hand maar geeven
Aan uwen bruidegom.
Quiteria
ôHemel! zal myn hand .....
Ik vrees! ik vrees!1588
Leontius
Waar voor?
Quiteria
Het gaatme aan myn verstand.
Sanche
Ik zie daer ginter volk.
Vetlasoepe
Oui, daar tus die boomen,
1590 Ze lyk wel Edelman.
Kamacho
Ik loof dat zy hier komen
Om 't trouwen eens te zien.
Sanche
De voorste is in den rouw,
En dat al diep; 't zel om zyn beurs zyn, of zen vrouw.

1586
1588

ontsteld: ontdaan, buiten mezelf van angst
Het gaatme aan myn verstand: ik raak verbijsterd, word uitzinnig
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Veertiende tooneel
Bazilius (in 't zwart, met een pook+ onder zyn' mantel)
Valasko, Don Quichot, Meester Jochem, gevolg van Edellieden, Kamacho, en de rest van 't
voorgaande Tooneel

Bazilius
Wy komen hier niet om dit bruiloftsfeest te stooren;
Neen, neen, gelukkig paar, die moeite waar verloren:
1595 Maar zie een' minnaar die zyn lieve voorwerp derft,
En voor uw' voeten, door de min, van wanhoop sterft.
Leontius, 'k zal u uw strafheid niet verwyten:1597
Maar uw gemoed zal zelf van binnen voor my pleiten,
En toonen tot uw' schrik; om dat gy my verstoot1599
1600 Een eeuwig naberouw, om de oorzaak van myn' dood.1600
Vaar wel! Quiteria! myn schoone! myn beminde!
Die ik van jongs af liefde, en hertelyk bezinde,1602
Gy zult bedenken, na myn dood, wien gy verliest:
Maar min hem echter dien gy nu tot man verkiest;1604
1605 Denk dat de mensche nooit het nootlot af kan keeren:
Leef, leef vernoegd: dit is myn uiterste begeeren;
Vaar wel Quiteria! ik sterf om u, vol moed,
Een' trouwe minnaar, ach! vaar wel; 'k smoor in myn bloed.
(Hy doorsteekt zich)

Pastoor
ô Hemel! Wat is dit! hy heeft zich zelfs doorsteeken.1609
Quiteria (neemt Bazilius in den arm)
1610 Ach! myn Bazilius! wil nog voor 't laatst eens spreeken!

+ pook: dolk
1597 strafheid: hardheid, onbuigzaamheid
1599 toonen tot uw' schrik moet aansluiten bij een eeuwig naberouw (1600); de leestekens van
Langendijk hebben niet altijd de zelfde waarde als tegenwoordig
1600 naberouw: wroeging (is object bij toonen = doen blijken)
om dat gy my verstoot is dus te lezen als een tussenzin
om de oorzaak van: tengevolge van, vanwege
1602 liefde: beminde
bezinde: genegen was
1604 echter: toch, nochtans
1609 doorsteeken: doorstoken
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Bazilius
Quiteria, myn lief, Quiteria, zyt gy 't?
Vertroost gy my voor 't laast? wat is myn hart verblyd,
Dat ik al stervende in uw' arm .....
Pastoor
Gy moet vertrekken:
Of hem iets op het hart mogt zyn, me alleen te ontdekken.1614

Vijftiende tooneel
Pastoor, Bazilius

Pastoor
1615 Wel aan Bazilius; hier 's niemant meer omtrent,1615
Ondek nu alles.1616
Bazilius
Neen, ik zwyg tot aan myn end.
Pastoor
ô Gruuwel! gy berooft uw zelven van het leeven!
Bazilius
Indien Quiteria haar hand aan my mag geeven
Voor 't laatst, als bruid van my, zo sterf ik wel gerust!
Pastoor
1620 Zyn dat gedachten op het uiterste? bluscht, bluscht
Die minnetochten.

1614
1615
1616

Of: voor het geval dat
me ...... ontdekken: wat hij alleen aan mij bekend wil maken
omtrent: in de directe omgeving
on(t)dek: maak alles nu bekend, biecht op
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Bazilius
Neen.
Pastoor
ô Hemel kan 't geschieden!
Bazilius
Voldoe myn bede; ik kan de dood tog niet ontvlieden.
Pastoor
'k Zal dan het voorstel doen.

(De Pastoor haalt al het volk van 't voorgaande Tooneel wederom)

Zestiende tooneel
Pastoor
Zie hier een vreemd geval;
Bazilius steld voor, dat ik verzoeken zal,
1625 Of hy Quiteria mag, voor zyn sterven, trouwen.
Kamacho
De droelie, heer Pastoor, daar zou ik niet van houwen:1626
Dat kan niet weezen.
Pastoor
'k Kan in 't allerminst niet zien,
Dat u dit trouwverbond kan hind'ren.
Kamacho
Wel ik mien
Dat ik 'eplaegd word?

1626

De droelie: de duivel
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Valasko
Heer Leontius, kan 't weezen,
1630 Help ons den bruîgom voor die goedheid tog beleezen:1630
Erberm u over dien rampzaal'gen Edelman,
Die zonder deze gunst in rust niet sterven kan.
Bazilius
Mag ik Quiteria al stervend' niet erlangen?1633
Leontius
Nu bruîgom staa het toe; gy kunt haar wel ontvangen
1635 Als weduw na zyn dood; zy blyft tog die zy is;
Erberm u nevens ons in deze droeffenis.1636
Kamacho
Maer of hy heur al trouwd, dat ken hem tog niet baeten.
Hy sterft tog strakjes.
Quiteria (tegen Kamacho)
'k Zweer, ik zal u eeuwig haaten.
Eer ik u trouwen zal, ben ik veel eer gezind
1640 Te sterven, nevens hem die my zo teêr bemint;
Ja 'k zal my zelfs veel eer op zyne grafsteê slachten.1641
Kamacho
Myn zoete bruidje lief, dat binne quae gedachten.
Bedenk je wel ter deeg.
Bazilius
Ik sterf! helaas! ik sterf!

1630
1633
1636
1641

voor die goedheid beleezen: over te halen tot die inschikkelijkheid, blijk van welwillendheid
erlangen: verkrijgen
nevens ons: evenals wij
droeffenis: treurige situatie
zelfs: zelf
slachten: doden
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Quiteria (tegen Kamacho)
Ha snoô barbaar, nu ik geen troost van u verwerf,
1645 En mededoogenheid is uit uw hart gebannen;
Voel ik de haat, en wraak, en wanhoop, t'zaam gespannen
In mynen boezem, om uw haatelyke min
Te weeren.1648
Kamacho
'k Bidje stel die dulheit uit je zin,
En trouwt dan heen en weer.1649
Pastoor
Zyt gy daar me te vreeden
1650 Leontius?1650
Leontius
'k Stae 't toe.
Pastoor, (tegen Quiteria)
Wil dan nu herwaard treeden,
En geef uw' bruidegom de hand, dat ik u trouw.
(Quiteria neêrknielende geeft aan Bazilius de hand)
Nu is het myne plicht dat ik in 't breede ontvouw,
Hoe dat gy d'echtenstaat te saamen moet beleeven:
Maar wyl gy aanstonds weer elkander zult begeeven,1654
1655 Vereischt de korte tyd dat ik zulks overslaa.
Bazilius begeert gy uw Quiteria
Tot huisvrouw?1657

1648
1649
1650
1654
1657

dulheit: dwaasheid
heen en weer: tweemaal achtereen, nl. eerst met B. en dan weer met mij
herwaard: hierheen
begeeven: verlaten
huisvrouw: echtgenote
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Bazilius
Ja.
Pastoor
Wil gy Bazilius aanvaarden
Tot man, en hoofd?
Quiteria
Ja.
Pastoor
Zo de hemel 't leeven spaarde
Aan u, Bazilius, ik wenste u veel geluk:
1660 Maar nu uw trouwdag is vermengd met zulk een druk;
Wensch ik u t'saam geduld, en nu gy sterft, genade;
Toon nu een waar berouw: want 't is nog niet te spaade.1662
Bazilius
Zyn wy dan t'zaam getrouwd, door 't echtverbond, myn heer?
Pastoor
Nu zyt gy man, en vrouw.
Bazilius (opstaande)
'k Heb dan 't geen ik begeer.
Altemaal
1665 Mirakel! wat is dit! mirakel! ha mirakel!1665
Bazilius
Neen loosheid! loosheid!1666

1662
1665
1666

te spaade: te laat
Altemaal: allen tegélijk
loosheid: list
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Valasko
Hei! wat maakt dat volk gekakel.
Weest stil.
Bazilius (tegen Leontius)
Myn heer, 't is waar dat gy door deeze list
Van my bedrogen zyt; maar wyl gy zelfs wel wist1668
Dat zy my minde, en ik haar trouwheid had gezworen;
1670 Was 't uwe plicht geweest te hand'len naar behooren,
Heb ik niet wel gedaan, gy zyt 'er de oorzaak van.
Leontius
'k Vergeef het u.
Kamacho
Ik niet: hoe of dat weezen kan.
Heb ik je met je pook niet in je lyf zien steeken?1673
Bazilius
Ik was wel wyzer vrind.
Kamacho
Dat binnen slimme streeken,
1675 'k Bin daer niet mê te vrêen.
Bazilius
Wy zyn nu al getrouwd,
Wat wilje doen?1676
Kamacho
Jou schelm, bedrieger, guit, rabouwt.
Komt jongens trekt je mes, we zellender om plukken.1677
(De Boeren trekken hun messen en de Edellieden de degens)

1668
1673
1676
1677

gy zelfs: gij zelf
pook: dolk
guit, rabouwt: schavuit, schurk
plukken: vechten
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Don Quichot
Hak al de tovenaars aan honderd duizend stukken.
Sanche en Vetlasoepe
Alarm! alarm! alarm! alarm! alarm! alarm!
Pastoor
1680 Hou op! hou op! hou op!1680
Sanche
Hou warm de baen! hou warm!
Don Quichot (op een stoel staande)
Gy ridders, tovenaars en dappere oorlogsknechten!
'k Verzoek dat ik alleen dit groot verschil mag slechten.1682
Laat vry Kamacho, of zo als hy heeten mag,
Zyn' eisch betwisten met de lancie: want hy plag1684
1685 In 't open veld nooit voor een man van moed te zwichten.
Wel aan doorluchte held, gy zult my zeer verplichten;
Zet tyd en perk, naar uw believen: door myn' dood,1687
Werd u de schoone maagd tot bruid en echtgenoot.
Kamacho
Wel raekt 'et jou wat vent? heb jy 'er 'an te geeven?1689
1690 Is 't jou bruid keerel?
Don Quichot
Neen: maar 'k ben gezind te sneeven
Voor zo'n geregte zaak; haal wapens, zyt ge een man.

1680
1682
1684
1687
1689

Hou warm de baen!: aansporende uitdrukking: zet 'm op!
verschil: geschil
lancie: speer
zet tyd en perk: bepaal de tijd en de plaats van het duel
heb jy 'er 'an te geeven?: heb jij hier iets weg te geven?

Pieter Langendijk, Don Quichot op de bruiloft van Kamacho

178

Kamàcho
Je 'ebt goed te vechten, wangt je hebt een harnas 'an;
Maer trek dat uit, en heb je lust te bakkelaayen
Mit vuisten? kom dan maer, en wie dan van ongs baayen
1695 Ierst ongerleit die zel 't verliezen; en de meid
Zo ik ierst ongerleg .....1696
Bazilius
Wat geeft gy schoon bescheid!
Quiteria is myne, en gy kunt haar niet trouwen;
't Is of gy gek wordt.
Don Quichot (tegen Kamacho)
ô, Gy spot! maar 't zal u rouwen.
Ha schelmse ridder, zo gy maar gewapend waart;
1700 Ik zou my wreeken, en u helpen van der aard.
Pastoor
Myn goê Kamacho, wil u zelfs niet langer quellen,1701
Met vechten is uw zaak onmog'lyk te herstellen.
Zy zyn tog al getrouwd, en 't is misschien zeer goed.
Stel toch u hart gerust, dewyl 't zo weezen moet.
1705 Bedenk eens wat een man al tochten voedt van binnen,1705
Die met een vrouw leeft. die hem nimmer kan beminnen;
Hy word van jaloezy geplaagd, tot aan zyn end.
Kamacho
Je hebt al wat gelyk, 't is waer Pastoor, 'k beken 't:
Maer 't is een groote spyt, 'k bin laelik deur'estreeken.1709
Pastoor
1710 Zyt maar gerust, die trouw is nu niet weer te breeken.1710

1696
1701
1705
1709
1710

schoon bescheid geven: mooie woorden ten beste geven, antwoorden (ironisch)
u zelfs: u zelf
tochten: hartstochten, heftige gevoelens, begeerten
laelik deur'estreeken: schandelijk bedrogen
Zyt maar gerust: hou je maar kalm
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Bazilius
Kamacho, ik beken, ik heb u wat misdaan:
Vergeet uw vyandschap, gy hebt daar toch niet aan.1712
Ik zal de kosten van de bruiloft u betaalen.
Kamacho
De hiele brulleft man, wel waer zou jy het haelen?
1715 Je bint een kaele bloed.
Bazilius
De koning heeft aan my
Uit inzigt myns geslachts, bequaamheid, of waardy,1716
Een zeer aanzienlyk ampt vereerd.
Leontius
Wel hoe, wy weeten
Daar nog niet van?
Bazilius
't Is waar, ik had het u vergeeten
Te zeggen: want ik was van schrik zo zeer ontsteld,
1720 Wanneer my van het geen hier omging wierd gemeld,1720
Dat ik om ampt, noch staat, noch om my zelv' kon denken.
Kamacho
De keuning jou een ampt met iens 'an 't hof gaen schenken?1722
Sanche
Ja maetje, dat 's niet raers, 'k wor' ook haest governeur.1723

1712
1716
1720
1722
1723

niet: niets
uit inzigt myns geslachts, etc.: in aanmerking genomen mijn voorgeslacht
waardy: waardigheid, aanzienlijkheid
wanneer: toen
met iens: zo maar ineens
niet raers: niets bijzonders
haest: binnenkort
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Kamacho
Je zelt je vingers daer niet vet 'an soppen, breur;
1725 'k Heb driemael 'an 'et hof 'eweest, en niet 'ekregen.1725
Sanche
Ze zyn 'an 't hof ook niet om tovenaers verlegen.
Pastoor
Kamacho, 'k bid vergeef Bazilius dat stuk.1727
Kamacho
Wel nou 't niet anders kan; ik wens je veel geluk.
Jochem
Bloed! bloed! wat meen ik daar pasquillen van te maaken,1729
1730 En al de parsen van heel Spanje te doen kraaken;
Ik zal je leeren voor myn vaerzen, my te slaan.
Ik zal by al de acteurs van 't hiele land omgaan,
Ja plakken 't in de stad op hoeken van de straaten,
En kokerboomtjes.1734
Kamacho
'k Wed jy zelt die pots wel laeten.
Jochem
1735 Jy my te slaan? jy vent! jy, jy, jou malle quast?1735

1725
1727
1729
1734

1735

niet: niets
dat stuk: die streek, daad
wat meen ik daer pasquillen van te maaken: wat zal ik daar prachtige schimpdichten op
maken
kokerboomt jes: boompjes met een beschermende koker er om, geschikt ook om er libellen
of schotschriften op te plakken
pots: streek
Jy my te slaan?: Durf jij mij te slaan?
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Kamacho
Nou miester Jochem wees te vreên, 'k noô jou te gast.
Jochem
'k Zal met een steekdicht, jou zo'n klap om de ooren langen,1737
Dat jy je zelven puur uit spyt zelt gaan verhangen.1738
Pastoor
Het is een wys man, die geleden' hoon vergeet.
Jochem
1740 Pasquillen maaken op zo'n stuk, laat geen Poëet.
Bazilius
Nu meester Jochem, laat u tog van ons gezeggen.
Leontius
Nu laat de zaak.1742
Jochem
Wel nu terwyl gy 't by wil leggen,
Ik ben te vreên; maar, krygt een ander eens de lucht,
Zo wordt dees pots voorvast een blyspel, of een klucht.
Pastoor
1745 De hemel wil dit Paar voor ongeval bewaaren.
Don Quichot
Haar majesteiten steets in goê gezondheid spaaren.

1737
1738
1742

langen: geven
spyt: chagrijn
terwyl: aangezien, nu
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Leontius
Ik wensch u veel geluk myn schoonzoon, met myn kind.
Valasko
Het zelfde wensch ik u, mevrouw, en waarde vrind.
Sanche
Ik wensch jou huizen vol gebraed, en lekker eeten.
Vetlasoepe
1750 De gouverneurtje hou 'et altyd met de freeten.
Bazilius
Ik dank u t'zamen voor u goê genegenheid;
En nu het alles op dees plaats is toebereid,
Nood ik het boere volk te zamen met de vrinden,
't Gezelschap blyve als 't is, 't zal vreugd genoeg hier vinden.
Altemaal
1755 Lang leef het lieve Paar!
Bazilius
Dat men terstond beginn'
Een nieuw balet, tot eer van haar die ik bemin.
(Hier wordt een balet gedanst)

Bazilius (tegen Don Quichot)
Heer ridder blyf by ons.
Don Quichot
Ik moet op 't steekspel weezen.
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Sanche
Was ik in zyn plaets, bloed! je zoudt me gaeuw beleezen.1758
Bazilius
Zo ziet men dat 't verstand het geld te boven gaat;
1760 En die de wysheid om 't genot van 't goud versmaad,
Kan aan myn trouwgeval zich spiegelen, en leeren,
Hoe dat men schranderheid voor schatten moet waardeeren.1762

Einde van 't derde en laatste Bedryf

1758
1762

bloed: bastaardvloek, verkorting van gans bloed: bij het bloed van Christus (vgl. aant. 1171)
voor: boven
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Bijlage I
Aan den leezer
[1] Ik ben menigmaal verwonderd geweest, dat de Nederlandsche Blyspel[2] dichteren hunne stoffe uit het volgeestig werk van den Spaanschen2
[3] Savedra zo schaars genomen hebben: een Schryver die overvloeit van
[4] geestige vindingen, aardige hertstochten, kittelige en tevens schrandere4
[5] redeneringen; die zodanich door zyne hoofdstoffen vloeijen, dat de5
[6] ridder Temple dien heer voor een van de schranderste schryvers telt,6
[7] die in veele eeuwen zyn te voorschyn gekomen. Ik heb zynen Roman,
[8] Don Quichot de la Mancha, menigmaal van braave Dichteren hooren8
[9] pryzen; doch nooit meer als twee spellen gezien, die uit den zelven
[10] getrokken zyn. Ik vond my dan eindelyk door lust aangenoopt om een
[11] spel van die stoffe te dichten, waar in ik de vryheid gebruikt hebbe
[12] van den Roman niet regtdraats te volgen: maar myne eigene vindingen12
[13] te gebruiken, ontleenende daar uit alleen de hoofdstof. Wat de schik-13
[14] king van het spel aangaat, ik heb de Fransche tooneelwyze (ik had
[15] haast gezegt wetten) zoeken te volgen; dat is, dat yder persoon zyn taal,
[16] verstand, en hoedanigheid behoude en alles op één tyd en toneel af-16
[17] loope. Wat de taal aanbelangt, ik heb den wel opgevoeden de uitspraak
[18] van de volmondige A gegeven, en den boeren de smelting Ae; niet om-18
[19] dat ik de spelling Ae verwerp maar om dus een kennelijk onderscheid
[20] te maaken tusschen de boerenspraak en die der edellieden.
[21] Ik hoop dat deeze twede druk van dit spel den liefhebberen aan[22] genaamer zal zyn als de eerste; omdat het met meerder omzichtigheid
[23] van drukfouten gezuivert, en door keurigheid van den Boekverkoper23
[24] in een beter gewaad gestoken is. Duid dezen mynen arbeid ten goede,
[25] en vaar wel.
P.L.

2
4

5
6
8
12
13
16
18

23

volgeestig: vol geest, vol esprit
geestige vindingen: vernuftige vondsten (nl. in de intrige)
aardige hertstochten: liefelijke, aanvallige gemoedsbewegingen
kittelige redeneringen: interessante, boeiende uiteenzettingen, beschouwingen
die ... vloeyen: die zo met zijn epische gegevens zijn vervlochten
ridder Temple: Sir William Temple, Brits gezant in Holland
van braave Dichteren: door voortreffelijke dichters
regtdraats: rechtstreeks
schikking van het spel: compositie van het toneelstuk
één tijd en toneel: binnen 24 uur (één dag) en op een en dezelfde plaats
de volmondige A: de open aa-uitspraak
de smelting Ae: de gesloten uitspraak tussen open aa en è. Zie hierover de inleiding op blz.
37
keurigheid: fijne smaak
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Bijlage II
1
O Glansryk Goud, dat alle glans verdooft,
Met regt word gy gelooft;
Die u niet heeft,
Die u niet heeft,
Is niet waardig dat hy leeft;
Geld en goed, geld en goed
Beheerschen elks gemoed.
2
't Geld voedt de min, en geeft aan d'echt zyn kragt,
De deugd word niet geagt;
Weg, weg, verstand
Weg....
Want het goud heeft de overhand;
Geld en goed....
3
Zie hier, zie hier, den ryksten boer van 't land.
Trouwt niet door zyn verstand,
Maar door het geld,
Maar....
De allerschoonste nimf van 't veld.
Geld en goed....
4
Geluk, geluk, ô ryk en deftig paar,+
Bemin en eer malkaar,
En slyt uw jeugd,
En....
In overvloed met vreugd;
Want het goed, want het goed
Heeft uw min gevoedt.

Deze tekst is weggelaten in de 3e druk, vgl. blz. 36.
couplet 4: deftig paar: zedig, verheven bruidspaar

+ deftig paar: zedig, verheven bruidspaar
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