
Checchina, een jonge dame op huwbare leeftijd, 
heeft een verhouding met Beppo, een jonge man uit 
Venetië en beiden willen heel graag trouwen maar….
er komen diverse kinken in de kabels.

Zo wordt suikeroom Pantalone, ervan beticht een  
zuinige krent te zijn en doen de roddels de ronde dat 
Checchina een bastaard of ondergeschoven kind is 
van signore wijlen Toni en zijn vrouw signor Luciana

Maar van wie is zij de dochter dan wel??????
Deze lasterlijke praat wordt in stand gehouden, en 
verder opgeblazen, door wasvrouw Cate, vodden-
vrouw Squalda en naaister Angioletta.

Ook de twee Romeinse dames Beatrice en Eleonora 
gooien nog enige kooltjes op het vuur.

De koopman Suleiman (vader van Checchina) hoort 
dit alles aan en besluit samen met zijn knecht Musa 
in dit verhaal mee te gaan.  De verhalen gaan zover 
dat Musa (een vijgenverkoper) ervan wordt beticht de 
vader te zijn van Checchina. 

Echter zoals in elk goed verhaal komt alles toch nog 
goed!

Bedrijven:
Het stuk speelt zich af in het zonnige Italië van zo’n 
tweehonderd jaar geleden

Pauze na het eerste bedrijf

Traditiegetrouw zal tijdens de pauze weer onze 
verloting plaatsvinden. U kunt mooie prijzen
winnen en wij willen haar derhalve van harte 
aanbevelen
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Pantalone, koopman Paul Dekker

Luciana, vrouw van wijlen 
schipper Toni

Janny van Wel
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van Luciana

Eline Sneekes

Beppo, jongeman Dieuwe Pierweijer

Beatrice, Romeinse dame Anouk Ooteman

Eleonore, Romeinse dame Gery de Boer

Lelio Ardenti, schertsfiguur Huub Tiebie

Arlechina, zijn dienster Annet Ooijevaar

Donna Squalda, voddenvrouw Lisette Kuil
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Angioletta, naaister Iris van Wel

Tóffolo, schippersknecht van 
wijlen schipper Toni
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Suleiman, schuilnaam van de 
romein Ottavio
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Musa, fruitventer Stef Sneekes (2)

Merlino, straatartiest Stef Sneekes (3)

Paolo, dienaar van Eleonora Peter Benschop (2)

De herbergbediende, ober een stem

Vertelster Nicolette Dukker

Achter de schermen
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Licht/techniek Stefan Broersen en  
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en Lisette Dijkhuis
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