
Lijst met aanpassingen in het Haagse exemplaar van Dieryk en Dorothé of de Verlossing van 
Dordrecht (1666) van Samuel van Hoogstraten 

 

Onderstaande lijst is een opsomming van alle aanpassingen die door een zeventiende-eeuwse hand 
(waarschijnlijk een lid van de toneelgroep van Jan Baptist van Fornenbergh) ten behoeve van een 
opvoering van het stuk. Het exemplaar waarin deze aantekeningen zijn gemaakt, wordt bewaard 
door de KB Den Haag (KW 504 B 254). 

 

Pagina 6: lijst met acteurs en de hoeveelheid versregels die de te spelen rol omvatten (zeventiende-
eeuwse aanpassingen cursief). 

Parsonaadjen. 

 

Burgemeester. 212   Zael 

Stalmeester. 166   Geest 

Dubble. 268    Groen. 

Dorothe. 186   Anna. 

Rey van Jufferen.    

Eerste, 2de, 3de, 4e Bode  Daniel.  14 

Krijgs bode. 15   Helena. 

Rey van Nonnen. 60   Katrijn. 

Grimmer. 11   Lambertus 

Luiker. 64    Abraham 

Dieryk. 106    Geest 

Gysbert van Putten. 21  Mr. Jan 

Voedster. 33   Helena 

Schuts-Engel. 61   Sara 

2de Bode   117   Sara 

3de Bode   20    Abraham 

Onderaan de bladzijde staat: In ’t geheel (om te speelen) langh 1286 [versregels] 



Pagina 12: versregelnummering ‘200’ bij versregel 200. 

Pagina 14-15: streep in kantlijn van versregel 235 – 268 om aan te geven dat deze passage geschrapt 
wordt (monoloog van Dorothé). 

Pagina 17: versregelnummering ‘306’ bij versregel 340. 

Pagina 17-19: streep in kantlijn van versregel 341 – 406 om aan te geven dat deze passage geschrapt 
wordt (reyzang eerste bedrijf). 

Pagina 20: In de kantlijn staat (waarschijnlijk) de naam van een acteur geschreven als de Eerste Bode 
opkomt (Daniel). 1 

 Pagina 25: versregelnummering ‘200’ bij versregel 606 (men is opnieuw begonnen met tellen bij het 
tweede bedrijf). 

Pagina 26: streep in kantlijn van versregel 623 – 638 om aan te geven dat deze passage geschrapt 
wordt (monoloog Grimmer). 

Pagina 27-29: Streep in kantlijn van versregel 671 – 740 om aan te geven dat deze passage geschrapt 
wordt (reyzang tweede bedrijf). 

Pagina 32: versregelnummering ‘100’ bij versregel 840. 

Pagina 34-35:  

-Tekst van ‘4. Bode’ naar ‘2. Bode’ (vs. 898-900 en vs. 902-922).  

-Markering (?) in kantlijn bij versregel 908. 

Pagina 35: versregelnummering ‘200’ bij versregel 940. 

Pagina 36: Tekst van ‘Grimmer’ naar ‘Luiker’ (vs. 946-957). 

Pagina 36-37: Tekst van ‘1. Bode’ naar ‘2. Bode’ (vs. 975-991). 

Pagina 38: versregelnummering ‘274’ bij versregel 1014. 

Pagina 38-39: streep in kantlijn van versregel 1015 – 1062 om aan te geven dat deze passage 
geschrapt wordt (reyzang derde bedryf). 

Pagina 42: tekst van ‘Dubble’ naar ‘Luiker’ (vs. 1149-1150)2  

Versregelnummering ‘100’ bij versregel 1162. 

Pagina 44-45: tekst van ‘Grimmer’ naar ‘Luiker’, (vs. 1226-1232, 1246, 1250, 1252) 

 

                                                             
1 Helaas is de naam niet helemaal leesbaar, omdat de eerste letter is weggevallen. Hierdoor kan er zowel ‘Jan’ 
als ‘Dan[iel]’ staan. Gezien de rollenverdeling lijkt de laatste het meest waarschijnlijk. 
2 NB men heeft hier een (zet)fout verbeterd, aangezien Dubble in de oorspronkelijke tekst twee keer achter 
elkaar aan het woord is. 



Pagina 45:  

- ‘1. Bode’ veranderd in ‘2. Bode’ (personageaanduiding) 

-versregelnummering ‘200’ bij versregel 1262. 

Pagina 46-47: Tekst van ‘1. Bode’ naar ‘2. Bode’ (vs. 1296-1327). 

Pagina 48: Streep in kantlijn van vs. 1338-1380 om aan te geven dat deze passage geschrapt wordt 
(gedeeltelijke tekst ‘Rey van Nonnen’ en ‘Rey van Jufferen). 

Pagina 49: Versregelnummering ‘294’ bij versregel 1406.3  

Pagina 49-50: Streep in kantlijn van vs. 1407-1450 om aan te geven dat deze passage geschrapt 
wordt (reyzang vierde bedrijf) 

Pagina 53: Streep in kantlijn van vs. 1515-1586 om aan te geven dat deze passage geschrapt wordt 
(gebed van Dieryk en Dorothé). 

Pagina 54: Tekst van ‘Stalmeester’ naar ‘Burgemeester’ (vs. 1587-1588).4  

Pagina 56: Versregelaanduiding ‘164’, vs. 1676. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Deze nummering lijkt niet te kloppen. Tussen versregel 1262 en 1406 zouden, inclusief geschrapte tekst 94 
versregels moeten staan. In werkelijkheid zijn dit er 101. Indien de gehele tekst van de reyen geschrapt is (dus 
ook vs. 1329-1337), zijn dit er 92, wat al dichter in de buurt komt en ook logischer lijkt. Immers, het is opvallend 
dat het eerste gedeelte van de reyzangen behouden is gebleven,  zeker omdat  de rol van Rey van Jufferen 
volgens de aantekeningen in de personagelijst  is geschrapt. Wellicht is er een telfout gemaakt op p. 45, waar 
er na de markering ‘200’ nog twee versregels over zijn op de bladzijde. Die zijn misschien niet meegeteld. 
4 Een deel van de aantekening is weggesneden, maar obv het aantal regelnummers op de personagelijst is op te 
maken dat het hier daadwerkelijk om de Burgemeester gaat. Waarschijnlijk stond er ‘Burgem’, maar nu is 
alleen nog ‘em’ leesbaar. 
 


