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DE REVISOR 
Ingekort 
 
EERSTE BEDRIJF 
 
Kamer in het huis van de burgemeester 
 

I 
 

INTRO: Muziek en dans!! 
 

Muziek: vrolijke onnozelheid 
Dans: Burgers in volmaakte edoch debiele harmonie 

 
Misja vraagt de aandacht van iedereen. Dat duurt even. 
 
Burgemeester: Ik heb u laten komen, heren, om u een alleronaangenaamste 
mededeling te doen. Er is een revisor naar ons op weg. 
 
Ammos: Een revisor? 
 
Artemi: Een revisor? 
 
Loeka: Een revisor?  
 
Alle anderen: Een revisor? 
 

Eventueel terug muziek & dans: onrust in de gemeenschap (omslaan van 
zelfde als in het begin) 

 
Burgemeester: Een revisor uit Petersburg, incognito. En nog wel met geheime orders. 
 
Ammos: Komt dat tegen. 
 
Artemi: Was het lekker rustig, krijg je dat! 
 
Loeka: Here God en nog wel met geheime orders! 
 
Allen: Geheime orders? Wat? Echt! Geheime orders! Oh nee … geheime orders 
 
Burgemeester: Ik laat u de brief voorlezen die ik ontvangen heb van Andrej Ivanovitsj 
Tsjmychov, u kent hem wel. Hij schrijft het volgende:  
 
Misja: ‘Beste vriend, peet en weldoener mompelt voor zich heen / vliegt met de ogen 
langs de regels … en je te laten weten …’ Ah hier: ‘Ik haast me je overigens te laten weten, 
dat er een ambtenaar is aangekomen met orders om het hele gouvernement te 
inspecteren en in het bijzonder ons district. Ik heb het van heel betrouwbare mensen, 
hoewel hij zich voordoet als particulier. Omdat ik weet dat je wel eens een kleine zonde 
begaat, zoal iedereen trouwens … bla bla bla … raad ik je aan voorzorgsmaatregelen te 
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nemen, want hij kan ieder ogenblik aankomen, als hij er al niet is en zich ergens 
incognito ophoudt… gisteren heb ik …’  
 
Burgmeester: enfin dat zijn familieaangelegenheden …  Dat is dus de toestand. 
 
Ammos:  Ja, zo’n toestand is ongewoon, zonder meer ongewoon. Daar zit iets achter. 
 
Loeka: Waarom toch, Anton Antonovitsj, hoe komt dat nu? Wat moet een revisor hier 
nu? 
 
Burgemeester: Waarom? Het is gewoon het noodlot. Tot nu toe is de keuze God zij 
gedankt op andere steden gevallen en nu zijn wij aan de beurt. 
 
Ammos: Volgens mij, Anton Antonovitsj, zit hier een subtiele en meer politieke reden 
achter, de autoriteiten, zij hebben een fijne neus, ze hebben alles in de gaten, het 
ministerium, zij … 
 
Burgemeester: In de gaten of niet in de gaten, ik heb u gewaarschuwd, heren. Kijk, op 
mijn terrein heb ik bepaalde maatregelen getroffen, en dat raad ik u ook aan. Voor u, 
Artemi Filippovitsj! Zonder twijfel zal een ambtenaar op doorreis allereerst de onder uw 
beheer staande ziekenhuizen willen bekijken, en zorgt u er daarom voor dat alles netjes 
is: schone slaapmutsen, en dat de zieken er niet bij lopen als schoorsteenvegers, zoals 
gewoonlijk. 
 
Artemi: Dat is een kleinigheid. Dan zetten we ze toch gewoon schone slaapmutsen op. 
 
Burgemeester: Ook u zou ik aanraden, Ammos Fjodorovitsj, eens aandacht te schenken 
aan het gerechtsgebouw. Bij u in de wachtkamer houden de gerechtsdienaren konijnen. 
 
Misja: Ganzen. Vorig jaar waren het konijn. Nu zijn het ganzen. 
 
Burgemeester: Ganzen. 
 
Misja: Kleine ganzen. Van die kleine. 
 
Burgemeester: Kleine ganzen dus. 
 
Artemi: Ik laat ze vandaag nog naar de keuken brengen. Als u wilt kan u komen eten. 
 
Burgemeester: En wat betreft die interne maatregelen en wat Andrej Ivanovitsj in zijn 
brief kleine zonden noemt, daar kan ik niets over zeggen. Het is ook raar om zo iets te 
zeggen: er is geen mens die zonder zonden is.  
 
Misja: Dat is door God zelf zo beschikt. 
 
Ammos: Wat verstaat u onder kleine zonden, Anton Antonovitsj? ’t Is maar wat ge 
zonde noemt. Ik kom er openlijk voor uit dat ik wel eens wat aanneem, wat dan nog. 
 
Burgemeester: Het is blijft omkoperij. 
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Ammos: Welnee, Antonovistsj. Kijk, als … 
 
Burgmeester: U, Loeka Loekitsj, u als schoolopziener zou zich toch in het bijzonder 
moeten bekommeren aangaande de leeraren. Het zijn natuurlijk geleerde mensen en ze 
hebben op allerlei colleges gezeten, maar ze hebben zeer vreemde gedragingen, die van 
nature onverbrekelijk verbonden zijn met het beroep van leerkracht. Eén van hen, 
bijvoorbeeld, die met die dikke kop … ik kan niet op zijn naam komen, die kan het maar 
niet laten om op de katheder gekke gezichten te trekken, kijk zo … geeft opdracht aan 
Misja om gek gezicht te trekken … en dan begint hij van onder zijn das zijn baard glad te 
strijken … zo (idem). Natuurlijk, als hij tegen een leerling zo’n bek trekt tot daar aan toe, 
maar als hij dat tegen een bezoeker doet, dan kan dat heel kwalijk zijn. 
 
Loeka: Maar ja, wat moet ik met die man? Ik heb het er al een paar keer met hem over 
gehad. Laatst nog, toen ik in de klas was, trok hij een smoel zoals ik nog nooit heb gezien. 
Hij bedoelde er wel niets kwaads mee, maar ik krijg een berisping omdat de jeugd tot 
vrijdenkerij wordt aangezet. 
 
Allen erg ontzet over het idee van vrijdenkerij. 
 
Burgemeester: En uw leerkracht geschiedenis. Toen hij bij Alexander de Grote kwam. 
Hij stormt de katheder af, grijpt ene stoel en smakt die met alle macht tegen de grond.  
 
Loeka: Ja, het is een heethoofd! Ik heb hem er al een paar keer op gewezen … maar dan 
zegt hij: ‘Wat wilt u, voor de wetenschap heb ik mijn leven veil!’ God beware je voor het 
leraarschap! Je zit altijd in angst: iedereen bemoeit er zich mee, iedereen wil laten zien 
dat hij ook iets weet. 
 
Burgemeester: Maar dat verdomde incognito! Opeens staat hij voor uw neus: ‘Zo 
vriendjes, zijn jullie daar! En wie zegt hij dan, is hier de rechter?  
 
Misja: Ljapkin Tjapkin.  
 
Burgemeester: Laat die Ljapkin-Tjapkin dan maar eens hier komen. En wie is de 
directeur van het ziekenhuis?  
 
Misja: Zemljanika. 
 
Burgemeester. Zemljanika? Laat die Zemljanika dan maar eens hier komen!. Dat is het 
beroerde! 
 

MUZIEK + DANS: ze stellen zich voor hoe de revisor mensen bij hen roept + 
steeds absurdere straffen / lijfstraffen / … 

 
II 
 

Dezelfden en de postmeester 
 

Postmeester: Heren! Vertel! Wat komt er voor een ambtenaar? 
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Burgemeester: Hebt u dat dan niet gehoord? 
 
Postmeester: Ik hoorde het net van Pjotr Ivanovitsj Bobtsjinski. Hij was bij mij op het 
postkantoor. 
 
Burgemeester: En? Wat denkt u ervan? 
 
Postmeester: Wat ik er van denk? Er komt oorlog met de Tuken. 
 
Ammos: Wat je zegt! Dat dacht ik ook al! 
 
Burgemeester: Dat slaat nergens op. 
 
Postmeester: Dan komt er geen oorlog met de Turken. 
 
Burgemeester: Pardon? 
 
Allen: algehele verwarring. Komt er nu wel oorlog met de Turken of niet? Niemand weet 
het. 
 
Burgemeester: Maar hoe voelt u zich nu Ivan, Koezmitsj? 
 
Postmeester: Ik, hoezo? Hoe voelt u zich, Anton Antonovitsj? 
 
Chaos gaat verder. Iedereen wil van iedereen weten hoe hij zich voelt.  
 
Burgemeester: Ik, hoezo? Echt bang ben ik niet, maar toch wel een beetje … 
 
Iedereen geeft toe dat hij een beetje bang is. Maar toch niet te veel. 
 
Burgemeester: Kunt u niet, Ivan Koezmitjs, in het algemeen belang, elke brief die bij u 
in het postkantoor komt, zowel inkomend als uitgaand, weet u wel, een beetje 
openmaken en lezen, of er niet een rapport in zit of gewoon correspondentie. Zo niet, 
dan kunt u hem weer dichtplakken … 
 
Postmeester: Weet ik, weet ik …. Dat hoeft u mij niet te leren, ikdoe dat niet zozeer uit 
voorzorg, maar meer uit belangstelling. Sommige brieven zijn een genot om te lezen.  
 
Burgemeester: Maar zeg eens, hebt u niets gelzezn over een ambtenaar uit Petersburg? 
 
Postmeester: Nee, niet uit Petersburg, wel een luitenant die schrijft … zal ik u hem even 
voorlezen … 
 
Burgmeeester: Nee liever niet. Doe mij het genoegen, Ivan Koezmitsj, als u toevallig een 
klacht of een rapport tegenkomt, hou die dan zonder bedenkingen vast. 
 
Postmeester: Met alle genoegen. 
 



 5 

Ammos: Kijk maar uit, daar krijgt u nog last mee. 
 
Burgemeester: Acht welnee. Het is wat anders als je het aan de grote klok hangt, maar 
het blijft toch in de familie. 
 
 

III 
 

Dezelfden, Bobtsjinski en Dobtsjinski komen hijgend op. 
 

Bob: Een buitengewone gebeurtenis! 
 
Dob: Groot nieuws! 
 
Allen: Wat? Wat dan? 
 
Dob: Een onvoorziene omstandigheid: we komen de herberg binnen … 
 
Bob: Pjotr Ivanovitsj en ik komen de herberg binnen …. 
 
Dob: Laat mij nu maar, Pjotr Ivanovitsj, ik zal het wel vertellen. 
 
Bob: Ah nee, laat mij nu … alstublieft … u weet de juiste woorden niet te kiezen. 
 
Dob: U raakt in de war en vergeet alles. 
 
Bob: Ik vergeet helemaal niets, echt niet. Val mij nu niet in de rede en laat mij vertellen! 
Heren, zegt u nu alstublieft dat Pjotr Ivanovitsj mij niet in de rede valt. 
 
Burgemeester: Maar vertel dan in godsnaam, wat is er? Ik krijg er iets van. Ga zitten, 
heren! Neem een stoel! Pjotr Ivanovotsj, hier hebt u een stoel. Dus. Wat is er aan de 
hand? 
 
Bob: Een ogenblikje, ik zal bij het begin beginnen. Zodra ik het genoegen had u te 
verlaten, nadat u zo goed was geweest van streek te raken door de brief die u gekregen 
had, jawel, toen ben ik meteen … val mij nu alstublief niet in de rede … Pjotr Ivanovitsj! 
Ik weet echt alles, alles. Toen ben ik, met permissie, meteen naar Korobkin gegaan. En 
toen ik Korobkin niet thuis aantrof, ben ik naar Rastakovski gegaan, en die was ook niet 
thuis en toen ben ik bij Ivan Koezmitsj langs gegaan om hem op de hoogte te brengen 
van het nieuws dat u gekregen hebt en toen ik daarvandaan kwam, ontmoette ik Pjotr 
Invanovitsj … 
 
Dob: Naast het kraampje waar ze taartjes verkopen. 
 
Bob: Naast het kraampje waar ze taartjes verkopen. Dus ik ontmoet Pjotr Ivanovitsj en 
ik zeg tegen hem: ‘Hebt u gehoord van het nieuws dat Aton Antonovitsj heeft ontvangen 
uit een betrouwbare brief?’ Maar Pjotr Ivanovitjs had het al gehoord van uw 
huishoudster Avdotja, die om het een of ander, ik weet niet waarom, naar Filip 
Antonovitsj Potsjetsjoejev was gestuurd. 
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Dob: Om een vaatje voor de Franse brandewijn. 
 
Bob: Om een vaatje voor de Franse brandewijn. En toen gingen Pjotr Ivanovitsj en ik 
naar Potsjetsjoejev … Pjotr Ivanovitsj, nu moet u niet … hoe heet het … me steeds in de 
rede vallen, alstublieft! We gaan dus naar Potsjetsjoejev, en onderweg zegt Pjotr 
Ivanovitsj, hij zegt: Laten we even naar de herberg gaan. Ik heb zo’n raar gevoel in mijn 
maag … Ik heb sinds vanmorgen niets gegeten, mijn maag rammelt …’ Ja de maag van 
Pjotr Ivanovitsj dus. Hij zegt: ‘Bij de herberg hebben ze nu, verse zalm, laten we die eens 
proberen.’ We waren nog maar binnen of daar loopt opeens een jongeman … 
 
Dob: Aardig voorkomen, in burger … 
 
Bob: Aardig voorkomen in burger, die loopt daar door de gelagkamer, een 
gedachtengang op zijn gezicht, een gelaatsuitdrukking, een gedraging, … Dus Pjotr 
Ivanovitsj hier, roept de waard en vraagt: ‘Wie is die jongeman?’ en de waard antwoord: 
‘Dat is’ zegt hij … allez, val mij nu niet in de rede Pjotr Ivanovotsj, alstublieft, val mij nu 
niet in de rede; u kunt het niet vertellen; echt niet, u slist, ik weet dat u een fluitende 
tand in uw mond heeft … Dus: hij zegt: ‘Dat is een ambtenaar, jawel, die komt uit 
Petersburg en van naam heet hij, zegt hij: Ivan Alekwandrovitsj Chlestakov, en hij is op 
weg, zegt hij, naar het gouvernement Saratov, en, zegt hij, hij recommandeert zich heel 
vreemd. Met dat hij dat zei, ging mij een licht op, ‘Hé!’ zeg ik tegen Pjotr Ivanovitsj … 
 
Dob: Nee, Pjotr Ivanovitsj, ik zei: “Hé!” 
 
Bob: Eerst zei u het in toen zei ik het. Hé, zeiden Pjotr Ivanvotsj en ik. Jawel heren, hij is 
die ambtenaar … 
 
Algehele consternatie 
 
Burgemeester: Heer, wees ons genadig! Welke kamer heeft hij daar? 
 
Dob: Kamer vijf, onder de trap. 
 
Burgemeester: Svistoenov! 
 
Twee agenten op. 
 
Svistoenov: Wat is er van uw dienst? 
 
Burgemeester: Ga meteen de commissaris halen. Of nee, ik heb u hier nodig. Zeg tegen 
iemand dat de commissaris zo snel mogelijk bij mij moet komen en kom dan weer hier.  
 
Politieagenten snellen af. 
 
Allen willen vertrekken, lopen verward door elkaar, vinden de uitgang niet. Botsen dan op 
de politieagenten die opkomen. 
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IV 

 
Burgemeester: En? Staat het rijtuig voor? 
 
Agent: Jawel. 
 
Agent2: Jazeker. 
 
Burgemeester: Ga naar buiten … Of nee, wacht! Breng me … Waar zijn de anderen 
eigenlijk? Ge zijt toch niet alleen? Met twee. Ik heb toch gezegd dat Prochorov hier moest 
zijn. Waar is hij? 
 
Agent 2: Hij is vanmorgen stomdronken binnengebracht.  
 
Agent 1: Ze hebben al twee emmers water over hem gekapt, maar hij is nog steeds niet 
nuchter. 
 
Burgemeester: Ach, God nog aan toe! Ga snel naar buiten, of nee, lusiter, ga eerst vlug 
naar mijn kamer en haal daar mijn degen en mijn nieuwe hoed! Kom Pjotr Ivanovitsj, we 
gaan. 
 
Bobtsjinski: Ik ook, ik ook … mag ik ook mee, Anton Antonovitsj? 
 
Burgemeester:  Nee, nee, Pjotr Ivanovitsj, dat gaat niet. Dat is geen gezicht. Bovendien 
is er geen plaats in het rijtuig. 
 
Bobtsjinski: Ik ren gewoon als een hondje achter het rijtuig aan. 
 
Burgemeester: Ga direct de burgerwacht halen en laat iedereen … Laat iedereen een 
straat in de hand nemen … verdomme, een straat – een bezem! En de straat naar de 
herberg aanvegen, en schoon … Begrepen? En gij … uitkijken! Ik ken u wel. En ook … En 
gij daar … Braaf zijn! En gij … 
 
MUZIEK + DANS 
De burgers beginnen enthousiast maar geenszins efficiënt te kuisen 
 

V 
 

Commissaris op. 
 
Burgemeester: O, Stephan Iljitsj! Waar hebt u in godsnaam gezeten? Dat lijkt toch 
nergens op. 
 
Commissaris: Ik stond hier net buiten. Aan de poort. 
 
Burgemeester: Wat voor maatregelen hebt u getroffen? 
 
Commissaris: Wat u gezegd hebt. 



 8 

 
Burgemeester: En is Prochorov Dronken? 
 
Commissaris: Jawel! 
 
Burgemeester: Hoe hebt gij dat kunnen toelaten? 
 
Commissaris: God mag het weten. Gisteren was er een gevecht buiten de stad, - hij ging 
er naartoe om de orde te herstellen en hij kwam dronken terug … 
 
Burgemeester: Goed … Zeg tegen de manschappen dat als de ambtenaar vraagt of ze 
tevreden zijn, dan moeten ze antwoorden: ‘Geen klachten, uedele’ 
 
Commissaris: (noteert) Geen klachten, uedele. Mhm. 
 
Burgemeester: En heeft iemand toch klachten, dan zal ik zorgen dat hij iets te klagen 
krijgt. Kom Pjotr Ivanovitsj! En zeg tegen Derzjimorda dat hij zijn handen een beetje 
thuis houdt. Kom nu toch mee Pjortr Ivanovitsj. En geen soldaten halfnaakt op straat! 
 
Allen af. 
 

VI 
 

Anna en Marja rennen op 
 
Anna: Waar zijn ze? Waar zijn ze? Ach mijn God. Antosja! Anton! Gij ook altijd met uw 
getreuzel. Nog even een speldje, noch even een sjaaltje. (Door het raam). Anton! Waar ga 
je naar toe? Wat? Is hij er? De revisor? Met een snor? Wat voor snor? 
 
Stem van de burgmeester: Niks mens, straks! 
 
Anna: Straks? Wat krijgen we nu? Straks? Ik wil niet straks … ik moet maar één ding 
weten: wat is hij? Kolonel? Wat? Hij is weg. Dat zal ik onthouden. En maar steeds: 
‘Mammie, mammie, wacht efkes, eventjes van achteren mijn sjaaltje vastspelden; ik kom 
zo.’ Ze hoort dat de postmeester er is en meteen staat ze voor de spiegel zich aan te 
stellen.  
 
Marja: Wat geeft dat nu, mammie. Over een paar uur weten we toch alles. 
 
Anna: Over een paar uur, dank u feestelijk! Daar heb ik iets aan, aan zo’n antwoord. Ik 
wil gewoon weten hoe hij er uit ziet. Wat voor ogen hij heeft: donker of niet. God nog an 
toe, is dat te veel gevraagd … (gaat nog even door) 
 



 9 

 
TWEEDE BEDRIJF 

 
I 

 
Kamertje in het logement 
 
Osip: O mijn God, wat heb ik een honger. Al meer dan een maand zijn we weg uit Sint-
Petersburg! Hij heeft onderweg al het geld er door gedraaid en nu zit hij er bij als een 
geslagen hond. We hadden nochtans reisgeld genoeg, meer dan genoeg, maar nee hoor, 
hij moest in elke stad grote meneer uithangen. En als hij nu nog iets voorstelde, maar hij 
is maar een eenvoudig ambtenaartje. Wat een rotleven! En het is allemaal zijn schuld. 
Wat moet een mens met zo iemand? Papa stuurt centjes, maar een beetje kalm aan doen, 
ho maar … Soms verpatst hij alles tot op zijn laatste hemd, zodat hij niets meer aan zijn 
lijf heeft dan een vestje. En hij voert niets uit. In plaats van naar zijn werk te gaan, gaat 
hij wandelen op de boulevard, gaat hij een kaartje leggen. Dat moest de oude meneer 
eens weten! En nu heeft de herbergier gezegd van ik geef u geen eten, voordat het vorige 
betaald is; en als we nu niet betalen? Zucht. God nog aan toe, al kregen we maar koolsoep 
of zo. Ik geloof dat ik nu de hele wereld op zou kunnen.  
 
Hoort iets. Springt snel op. 
 

II 
 
Chlestakov: Hier, pak aan. Geeft hem zijn pet / wandelstok. Ah. Hebt ge weer op mijn bed 
gelegen? 
 
Osip: Waarom zou ik? Alsof ik nog nooit een bed gezien heb! 
 
Chlestakv: Ge liegt, ge hebt er op gelegen; het is helemaal gekreukeld. 
 
Osip: Wat moet ik met dat bed? Ik weet toch zeker wel wat een bed is? Ik heb benen om 
op te staan. Waar heb ik uw bed voor nodig? 
 
Chlestakov: Luister eens even … Hé, Osip! 
 
Osip: Wat?  
 
Chlestakov: Gaat gij daar nu eens heen. 
 
Osip: Waarheen? 
 
Chlestakov: Naar de gelagkamer beneden … zeg daar … dat ze mij iets van eten geven. 
 
Osip: Oh nee, dat doe ik niet. 
 
Chlestakov: Wat? Hoe durft ge? Pummel! 
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Osip: Awel, gewoon. Het maakt niet uit of ik ga, het levert toch niets op. De waard heeft 
gezegd, dat hij u geen eten meer geeft. 
 
Chlestakov: Hoe durft hij! Wat is dat nu voor onzin! 
 
Osip: ‘En, zegt-hij, ik ga nog naar de burgemeester ook; meneer heeft al twee weken niet 
betaald. Hij zegt, jullie tweeën, zegt hij, zijn oplichters en uw baas is een crimineel. Dat 
soort uitvreters en schurken, zegt hij, dat kennen we’. 
 
Chlestakov: Gij varken, vindt het nog leuk ook om het te vertellen, ook. 
 
Osip: Hij zegt: ‘Dan kan iedereen wel komen, zich installeren, de rekening laten oplopen, 
en dan kunt ge hem er niet meer uitsmijten. Ik ben niet aan het zeveren, zegt-hij, ik dien 
meteen een klacht in, dat ze hem oppakken en in de gevangenis smijten. 
 
Chlestakov: Ok, ok, zo is het wel genoeg, onnozelaar dat ge zijt! Vooruit, schiet op, ga het 
hem zeggen. Gij onbeschaamde boer! 
 
Osip af. 
 

III 
 
Chlestakov: Honger. Wat heb ik honger! Ik ben gaan wandelen, ik dacht misschien gaat 
het dan over. Maar nee, verdomme, het gaat niet over. Wat een rotstad! De kruideniers 
geven niets op krediet. Schandalig gewoon.  
 
Fluit een liedje.  
 
En er komt maar niemand. 
 

IV 
 
Bediende: De waard laat vragen wat er van uw dienst is. 
 
Chlestakov: Dag vriend! Alles goed met jou? 
 
Bediende: Goddank wel. 
 
Chlestakov: En hoe is het in de herberg? Gaat alles goed? 
 
Bediende: Ja, alles gaat goed, goddank. 
 
Chlestakov: Veel gasten? 
 
Bediende: Jazeker. 
 
Chlestakov: Hoor eens, beste kerel, mijn eten is nog niet gebracht, dus vraag je 
alsjeblieft of ze een beetje opschieten, ik heb meteen na het eten iets te doen, zie je. 
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Bediende: De waard zegt, dat hij u verder niets verstrekt. Hij wou zich vandaag bij de 
burgemeester gaan beklagen, geloof ik.  
 
Chlestakov: Wat nu beklagen? Zeg nu zelf, beste kerel, ik moet toch eten of niet soms? 
Anders val ik van de graat. Ik heb vreselijke honger; dat is niet om te lachen. 
 
Bediende: Juist. Hij zei: ‘Geef hem geen eten, zolang hij het vorige niet betaald heeft.’ Dat 
was zijn antwoord. 
 
Chlestakov: Overtuigt gij hem dan. Leg het hem uit. 
 
Bediende: En wat moet ik dan zeggen? 
 
Chlestakov: Breng hem serieus aan zijn verstand, dat ik eten moet. Het geld komt wel … 
Hij denkt, als hij een dag zonder eten kan, die boer, dat een ander dat ook kan. Het idee, 
zeg! 
 
Bedoende: Goed. Ik zal het zeggen. 
 
Bediende af 
 

V 
 
Chlestakov: Honger. Ik heb nog nooit zo’n honger gehad. Misschien moet ik iets van 
mijn kleren verkopen. Mijn broek verkopen? Nee, dan nog liever honger lijden en thuis 
komen in mijn Petersburgse pak. Bah! Ik ben misselijk van de honger. 
 

VI 
 
Osip en bediende op. 
 
Chlestakov: En? 
 
Osip: Het eten komt eraan. 
 
Chlestakov: Het komt! Het komt! Het komt! 
 
Bediende: Het is de allerlaatste keer, zegt de waard. 
 
Chlestakov: De waar, de waard … de waard. Ik heb schijt aan die waard van u! Wat hebt 
ge daar? 
 
Bediende: Soep en vlees. 
 
Chlestakov: Wat? Maar twee gangen? 
 
Bediende: Ja, meneer. 
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Chlestakov: Wat een onzin! Dit pik ik niet. Zeg hem maar: wat is dat nu eigenlijk!.. Het is 
te weinig. 
 
Bediende: De baas zegt dat het nog te veel is.  
 
Chlestakov: En waar is de saus? 
 
Bediende: Geen saus. Nee. 
 
Chlestakov: Wat nee? 
 
Bediende: Gewoon nee. 
 
Chlestakov: Met u praat ik niet meer, idioot. Wat is dat voor soep? Ge hebt gewoon 
water in een kom gedaan: er zit helemaal geen smaak aan, het stinkt alleen. Ik wil die 
soep niet, geef mij andere. 
 
Bediende: Dan neem ik hem weer mee, meneer. De baas zegt: ‘Graag of niets’. 
 
Chlestakov: Ho, ho, ho, idioot. Afblijven! Gij zijt misschien gewend anderen zo te 
behandelen, maar mij niet, broer, dat moet ge bij mij niet proberen. Eet. Mijn god wat 
een soep! Eet verder. Ik geloof, dat geen mens ter wereld ooit zulke soep gegeten heeft! 
Er drijven veren in in plaats van vet. Schurken! Puur pompwater. Uw tanden worden 
zwart van zulk eten. Oplichters! Is er verder niets? 
 
Bediende: Nee. 
 
Chlestakov: Canaille! Schurken! Al was er maar een saus bij of een taartje. Nietsnutten. 
Gasten plukken, dat kunnen ze. 
 
Bediende af. 
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VII 

 
Chlestakov & Osip 

 
Osip: De burgemeester is er, waarvoor weet ik niet, maar hij doet navraag en informeert 
naar u. 
 
Chlestakov: Lap! Dat zwijn van een herbergier heeft al de kans gezien om zich te 
beklagen! Wat denkt hij wel? Hoe durft hij eigenlijk? Ik zeg hem recht in zijn gezicht: 
“Hoe durft u, hoe …” 
 
Burgemeester op. Chlestakov krimpt in elkaar. Ze kijken elkaar verstijfd aan. 
 
 

VIII 
 
Burgemeester: Ik wens u goedemiddag! 
 
Chlestakov: uw dienaar. 
 
Burgemeester: Neemt u mij niet kwalijk. 
 
Chlestakov: Het is niets. 
 
Burgemeester:  Het is mijn plicht als burgemeester van deze stad er zorg voor te 
dragen, dat reizigers en alle fatsoenlijke lieden niet aan enige willekeur … 
 
Chlestakov: Het is zijn schuld! Hij geeft mij vlees zo hard als een plank, en de soep, God 
weet wat hij er in gekwakt heeft, die heb ik uit het raam moeten gooien. Hij laat mij de 
hele dag honger lijden. Honger! Honger! Honger! En dan van die vreemde thee: die … 
 
Burgemeester: Neem mij niet kwalijk, ik kan er echt niets aan doen. Ik zou niet weten 
waar hij zulks vlees vandaan haalt. Maar als iets u niet bevalt, dan …  
 
Misjka: Mag ik u voorstellen u naar een ander logies te begeleiden. 
 
Chlestakov: Nee, dat wil ik niet! Welk recht heeft u? Hoe durft u? Ik zal … Ik ben een 
ambtenaar uit Petersburg … ik … ik …  
 
Burgemeester (tegen de rest): Here God, wat is hij kwaad! Hij weet alles! Wie heeft het 
hem verteld? 
 
Chlestakov: Al komt u met de hele politiemacht, ik ga niet mee! Ik ga regelrecht naar de 
minister! Wat denkt u wel? 
 
Burgemeester: Laster. Allemaal laster. Als ik al eens iets heb aangenomen, dan was het 
een kleinigheid. Dat hebben mijn vijanden bedacht. 
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Chlestakov: Ik betaal dat geld echt wel, maar ik heb het nu niet. Ik zit hier nu juist 
omdat ik geen cent heb. 
 
Burgemeester: Euh … (weet het even niet / kijk in paniek naar Misjka) Geld? U zegt geld? 
Als u geld nodig hebt, of iets anders, dan sta ik onmiddellijk tot uw dienst. Het is mijn 
plicht de reizigers bij te staan. 
 
Chlestakov: U zou mij wat kunnen lenen? Dan betaal ik meteen de waard.  Al was het 
maar tweehonderd roeboel … of … minder. 
 
Burgmeester: (geeft Misjka opdracht om hem geld te geven) Op de kop af tweehonderd 
roebel, u hoeft het niet na te tellen. 
 
Chlestakov: Mijn nederige dank. Ik zal het u dadelijk sturen als ik thuis ben. 
 
Burgemeester (tegen Misjka): God zij dank. Hij heeft het aangenomen.  
 
Chlestakov: Osip! Roep de knecht. Wat staat u daar toch? Gaat u zitten, alstublieft. Ga 
zitten, alstublieft! 
 
Burgemeester: Och nee, we blijven wel staan. Als ik u mag vragen, waar gaat de reist 
naartoe? 
 
Chlestakov: Ik ben op weg naar het gouvernement Saratov, naar mijn landgoed. 
 
Burgemeester: (tegen Miskja) Naar het gouvernement Saratov, die is goed! En dat zegt 
hij zonder blikken of blozen. Dus u reist meer voor uw eigen genoegen? Gaat u voor 
lang? 
 
Chlestakov: Dat weet ik nog niet.  
 
Burgemeester: (tegen Misjka) Dat liegt en liegt maar. Ik krijg hem wel aan de praat! Is 
deze kamer niet wat vochtig? 
 
Chlestakov: Het is een rotkamer. En wandluizen zoals hier heb ik nog nooit gezien. Ze 
bijten als honden. 
 
Burgmeeester: Wat u zegt! Zo’n ontwikkelde gast en hij heeft te lijden van – waarvan? – 
van een stelletje ellendige wandluizen die nooit geboren hadden mogen worden. Is het 
ook niet wat donker in deze kamer? 
 
Chlestakov: Aardedonker. De waard … 
 
Burgemeester: Staat u mij toe te verzoeken … Maar nee, ik ben het niet waard. 
 
Chlestakov: Wat? 
 
Burgemeester: Nee, nee, ik ben het niet waard! 
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Chlestakov: Maar wat dan? 
 
Burgemeester: Als ik zo brutaal mag zijn … Ik heb thuis een prachtige kamer voor u, 
licht, rustig … maar neen, ik voel zelf dat dit een te grote eer is… Wordt u niet boos, 
geloof mij, de eenvoud mijns harten bracht mij ertoe. 
 
Chlestakov: Integendeel, ik neem het aanbod juist graag aan. Ik vind het veel prettiger 
bij mensen thuis dan in deze kroeg. 
 
Burgmeester: Daar ben ik blij om. En wat zal mijn vrouw gelukkig zijn. Dat is nu 
eenmaal mijn aard: gastvrij van kind af aan. Denkt u nu niet dat ik het zeg om u te vleien, 
nee, die ondeugd is mij vreemd, het komt uit de grond van mijn hart. 
 
Chlestakov: Ik dank u vriendelijk.  
 
 

IX 
 
Bediende op. 
 
Bediende: Meneer had geroepen? 
 
Chlestakov: Ja, breng de rekening. 
 
Bediende: Ik heb u pas nog een rekening gebracht. 
 
Chlestakov: Ik weet niets van uw stomme rekeningen. Zeg op, hoeveel is het? 
 
Bediende: Meneer heeft de eerste dag een middagmaal besteld, de volgende dag heeft u 
alleen zalm gebruikt en daarna … 
 
Chlestakov: Idioot! Hij gaat het nog voorrekenen ook. Hoeveel is het bij elkaar? 
 
Burgmeester: Doet u geen moeite. Het kan wachten. Maak dat je weg komt, dat geld 
komt wel! 
 
 

X 
 

Burgemeester, Chlestakov, Dob & Bob 
 
Burgemeester: Zoudt u er wellicht voor voelen enkele instellingen in onze stad te 
bezichtigen, de liefdadige bijvoorbeeld en de andere? 
 
Chlestakov: Wat is daar dan? 
 
Burgemeester: Zomaar, kijken hoe de gang van zaken bij ons is … De ordelijkheid … 
 
Chlestakov: Met het grootste genoegen! 
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Burgmeester: De districtsschool en daarna het tuchthuis en de stadsgevangenissen, dan 
… 
 
Chlestakov: Waarom nu de gevangenissen? Dan kunnen we beter de liefdadige 
instellingen gaan bekijken.  
 
Burgemeester: Zoal u wilt. (wil vertrekken) Pjotr Ivanovitsj, u kunt er niet meer bij. 
 
Dobtsjinski: Geeft niet, ik loopt wel. 
 
Burgmeester: (tegen Osip) Beste man, breng alles bij mij, bij de burgemeester, ieder 
kind kan het je wel wijzen. Mag ik u verzoeken!  
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DERDE BEDRIJF 

 
In de kamer van de burgemeester 

 
I 
 

Anna en Marja staan bij het raam. 
 
 
Anna: Nu staan we hier al een uur en dat komt allemaal door die stomme aanstellerij 
van u. Ze was al helemaal aangekleed, maar nee hoor, ze moest zich zo nodig nog mooier 
maken. Ik had nooit naar haar moeten luisteren.  
 
Marja: Kom nu, mammie, nog even en we weten alles. O, mammie, kijk mammie. Daar 
komt iemand, kijk, daar aan het eind van de straat; 
 
Anna: Waar dan? Jij met je eeuwige fantasieën. O ja, daar komt iemand. Wie is dat nu? 
Hij is klein van stuk, draagt een frak … Wie is dat? Hé? Wat is dat nu vervelend! Wie zou 
dat kunnen zijn? 
 
Marja:  
Het is Dobtsjinksi, mammie. 
 
Anna: 
Wat nu Dobtsjinski, Gij verzint ook meteen van alles; Het is Dobtsjinski helemaal niet. 
Zwaait met haar zakdoek. Hé daar, kom eens hier. Gauw een beetje! 
 
Marja: 
Echt mammie, het is Dobtsjinski. 
 
Anna: Dat zegt ge alleen maar om mij tegen te spreken. Het is Dobtsjinski niet en daar 
mee uit. 
 
Marja : Wat nu? Wat nu mammie? U ziet toch dat het Dobtsjinski is. 
 
Anna: Goed, Dobtsjinski, nu zie ik het. Waaarom moet je altijd tegenspreken? Uit het 
raam: Schiet op! U loopt zo langzaam. Awel. Waar zijn ze? Hé? Zeg het daar maar, dat 
hindert niet.? Wat? Hij is erg streng? Hé? En mijn man? Mijn man? Tegen Marja: Hij zegt 
niets voor hij in de kamer staat. 
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II 
 

Dobtsjinski op. 
 

Anna: Schaamt u zich niet? Op u als fatsoenlijk man had ik al mijn hoop gevestigd. Tot 
nu toe heb ik van niemand iets zinnigs gehoord! Schaamt u zich niet? 
 
Dobtjinski: Echt, Tante, ik heb mij zo gehaast om u mijn hoogachting te betuigen dat ik 
buiten adem ben. Uw dienaar Marja Antonovna! 
 
Marja: Dag Pjotr Ivanovitsj. 
 
Anna: Awel. Vertel. Wat gebeurt er daar? 
 
Dob: God zij dank gaat alles goed. Hij ontving Anton Antonovitsj eerst nogal koel. Hij 
was boos en zie dat de herberg ook al niet deugde, dat hij niet van plan was bij hem op 
bezoek te komen en niet voor hem in de gevangenis ging zitten. Maar later, toen hij 
merkte dat Anton Antonovitsj onschuldig was en toen hij nader met hem in gesprek 
geraakte, toen veranderde hij meteen van gedachten en toen ging alles goddank goed. Ze 
zijn nu de liefdadige instellingen aan het bekijken … Iemand moet hem dat in het geheim 
aangegeven hebben. 
 
Marja: En hoe ziet hij er uit? Jong of oud? 
 
Dob: Het is een jonge man, een jaar of drieëntwintig. Maar hij praat als een oude man. 
‘Met uw welnemen ga ik daar naar toe en daar naartoe.’ Doet het na. Zo deftig allemaal.  
 
Marja: Donker of blond? 
 
Dob: Meer kastanjet, en van die beweeglijke ogen, net wilde diertjes. Ge wordt er 
confuus van. Hier. Geeft een brief af. 
 
Anna: Leest. ‘Maak zo snel mogelijk een kamer klaar voor de hoge gast. Zorg voor meer 
wijn. Zeg tegen de koopman dat hij de allerbeste stuurt.’ Dan mag ik wel opschieten! Hé 
daar, Misjka!  
 
Dob: Misjka! 
 
Marja: Misjka! Miskja! 
 
Misjka op en met het briefje weer af. 

 
III 

 
Anna: Masjenka, nu moeten we eens over ons toilet denken. Het is een stadse meneer. 
Als hij ons in godsnaam maar niet uitlacht. Het beste kun je die lichtblauwe jurk 
aantrekken met die strookjes. 
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Marja: Eikes, mama, die lichtblauwe! Daar vind ik helemaal niks aan: zij van Ljapkin-
Tjapkin loopt ook altijd in het lichtblauw en de dochter van Zemljanika ook al. Nee, ik 
doe liever iets kleurigs aan. 
 
Anna: Iets kleurigs!.. Dat zeg je alleen maar om mij tegen te spreken. Die blauwe is veel 
beter, omdat ik die gele aan wil, ik ben dol op geel. 
 
Marja: Mama, geel staat u niet. 
 
Anna: Staat geel mij niet? 
 
Marja: Geloof mij nu maar, het staat u niet: daar moet ge heel donkere ogen voor 
hebben. 
 
Anna: Nu nog mooier, heb ik soms geen donkere ogen? Zo donker als iets. Wat een 
onzin! Niet donker?  
 
Beiden af. 
 

VI 
 

Misjka en Osip 
Osip op met zware koffer. 

 
Osip: Waar moet ik zijn? 
 
Miska: Deze kant op, baas. 
 
Osip: Wacht, eerst efkes op adem komen. Wat een hondenleven! Op een lege maag is 
iedere vracht zwaar. 
 
Misjka: Zeg baas, komt de generaal snel? 
 
Osip: Wat voor generaal? 
 
Misjka: Awel, uw meester. 
 
Osip: Mijn meester? Generaal? 
 
Misjka: Is hij dan geen generaal? 
 
Osip: Natuurlijk. Luister eens ventje. Gij lijkt mij een handige kerel. Maak eens wat eten. 
 
Misjka: Voor u is er nog niks, baas. De gewone pot zal u niet smaken. Als straks uw 
meester aan tafel gaat, krijgt u hetzelfde als hij. 
 
Osip: En wat schaft de gewone pot? 
 
Misjka: Koolsoep, havermout en brood. 
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Osip: Kom op met die koolsoep, havermout en brood. Geeft niks. Wij lusten alles. 
Vooruit, breng die koffer even weg! Ik zou helpen, maar dan word ik moe. 
 
Misjka af met de koffer. Osip volgt. 
 

V 
 

HIER ? 
 

Chestlakov, burgemeester, Artemi, Bob & dob … 
 

Chlestakov: Mooie instellingen. Zeer aardig dat ze hier de reizigers alles in de stad laten 
zien. In andere steden hebben ze mij niets laten zien. 
 
Burgemeester: Andere steden … als ik zo vrij mag zijn, daar bekommeren het 
stadsbestuur en de ambtenaren zich meer om eigen, zeg maar, gewin. Maar hier, mag ik 
wel zeggen, hebben we geen ander oogmerk dan door welvoeglijkheid en waakzaamheid 
de aandacht van de overheid te verdienen. 
 
De burgemeester geeft Misjka een duw. Hij haalt Anna en Marja. 
 
VI 
 
Anna en Marja op. 
 
Burgemeester: Als ik zo vrij mag zijn mijn gezin voor te stellen. Mijn vrouw en dochter. 
 
Chlestakov: Ik prijs mij gelukkig, mevrouw, dat ik als het ware het genoegen heb u te 
ontmoeten. 
 
Anna: Het is ons een nog groter genoegen om zo’n belangrijk persoon te ontmoeten. 
 
Chlestakov: Pardon mevrouw, integendeel, het grootste genoegen is aan mijn kant. 
 
Anna: Hoe kunt u dat zeggen, meneer! Dat zegt u alleen om een compliment te maken. 
Mag ik u verzoeken plaats te nemen. 
 
Chlestakov: Naast u  te staan is al een geluk. 
 
Anna: Pardon meneer, ik durf niet aan te nemen dat u mij bedoelt ... Na de hoofdstad 
moet al dat voyageren u wel heel onaangenaam voorkomen. 
 
Chlestakov: Buitengewoon onaangenaam! Smerige herbergen, het duister der 
onwetendheid …  
 
Anna: Het moet inderdaad onaangenaam zijn voor u. 
 
Chlestakov: Op dit moment is het mij anders zeer aangenaam, mevrouw. 



 21 

 
Anna: Dat kunt u niet menen, dat is te veel eer. Dat verdien ik niet. 
 
Chlestakov: (tegen de burgemeester en de andere burgers) Heren, wat staat u daar, gaat 
u toch zitten, alstublieft! 
 
Burgemeester: Met onze rangen kunnen we best staan. 
 
Artemi: We blijven wel staan. 
 
Loeka: Doe geen moeite, alstublieft. 
 
Chlestakov: Wat rangen, gaat u toch zitten. Ik hou niet van formaliteiten. Integendeel, ik 
probeer zelfs altijd ongemerkt voorbij te glippen. Maar dat lukt niet, het lukt 
eenvoudigweg niet! Ik moet de deur maar uitgaan, of ze zeggen: ‘Kijk, zeggen ze, daar 
gaat Ivan Aleksandrovitsj!’ Ze hebben mij zelfs een keer voor een opperbevelhebber 
aangezien. 
 
Burgemeester: Excellentie … wil uwe excellentie niet wat rusten? Daar is een kamer en 
alles wat u nodig hebt. 
 
Chlestakov: Rusten! Goed, ik ga even rusten. De lunch was goed. Heren … Ik ben zeer 
tevreden, zeer tevreden.   
 
VII 
 
Terwijl ze afwandelen. 
 
Bob: Dat is pas een kerel, Pjotr Ivanovitsj, dat is wat ge noemt een kerel! Met zo’n 
belangrijk persoon ben ik van mijn leven nog niet in aanraking geweest. Ik was bijnar 
gestorven van angst. Wat denkt u, Pjotr Ivanovitsj, wat zou hij van rang zijn? 
 
Dob: Ik denk generaal. 
 
Bob: Generaal? Ik denk dat een generaal vergeleken bij hem niets is. En als hij generaal 
is, dan toch zeker generalissimus.  
 
Ammos: Het is gewoon om bang van te worden en ge weet zelfs niet waarom. Wat als hij 
wakker wordt en ons in Petersburg aangeeft? Tot ziens mevrouw! 
 
VIII 
 
Anna: Ach, wat een charmante man. 
 
Marja: Zo een lieveke. 
 
Anna: En wat een fijne manieren! Ge ziet meteen dat hij uit de stad komt! Zijn hele 
optreden … Heerlijk! Ik ben dol op zulke jongelui! Ik ben er gewoon weg van. Ik viel 
trouwens erg bij hem in de smaak: ik merkte dat hij steeds naar mij keek. 
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Marja: Jezus, mama, hij keek naar mij. 
 
Anna: Ga toch weg met die onzin! Dat is hier helemaal niet op zijn plaats. 
 
Marja: Nee, mama, echt! 
 
Anna: Ziet ge wel! God bewaar mij, ze gaat weer eens tegenspreken. Ik wil het hier niet 
hebben en daarmee uit! Wat is er aan u nu te zien? Waarom zou hij naar u kijken? 
 
Marja: Echt, mama, hij keek de hele tijd naar mij.  
 
Marja: Misschien één keer, maar toch echt niet meer. Och, hij zal wel gedacht hebben, 
laat ik ook eens naar haar kijken. 
 
IX 
 
Burgemeester: Ach jullie vrouwen! Jullie denken alleen aan strikjes en make-up. Jullie 
flappen er maar van alles uit. Jullie krijgen hooguit een pak slaag, maar wij mannen gaan 
voor de bijl. (roept) Misjka! Roep de agenten Svistoenov en Derzjimorda. (tegen zichzelf) 
Als hij nu nog een beetje postuur had, maar zo’n iel, mager mannetje – hoe moet je dan 
weten wie hij is? Aan een militair kan je het tenminste zien, maar met zo’n jasje aan is 
het net een gekortwiekte vlieg. 
 
X 
 
Osip op. 
 
Anna: Kom eens hier, beste jongen. 
 
Burgemeester: Wat? Wat? Slaapt hij? 
 
Osip: Nog niet. Hij ligt er net in. 
 
Anna: Luister eens, hoe is uw naam? 
 
Osip: Osip, mevrouw. 
 
Burgemeester: Hou u er buiten. (tegen Osip) En vriend, hebt ge goed te eten gehad? 
 
Osip: Jawel meneer, dank u beleefd. 
 
Marja: Oh, Osip, wat is uw meester toch een knappe man! 
 
Anna: Toe, vertel eens Osip, hoe … 
 
Burgemeeter: Hou nu toch op, alstublieft! Dat stomme gepraat van jullie, daar heb ik 
alleen maar last van. En vriend … 
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Anna: Wat voor rang is uw meester. 
 
Osip: Gewone rang. 
 
Burgmeester: Oh mijn God, altijd met die stomme vragen, laat mij nu … 
 
Marja: Draagt uw meester soms een uniform, of … 
 
Burgemeester: Hou nu toch op! Dit is een ernstige zaak. Het gaat om een mensenleven. 
Hier vriend … 
 
Anna: Hoor eens Osip, wat voor ogen vindt uw meester het schoonst? 
 
Marja: Osip, lieveke, wat heeft uw meester een schattig neusje! 
 
Burgemeester: … hier vriend … Het kan geen kwaad om onderweg een extra glaasje te 
drinken – het is nogal koud op het ogenblik. Hier heb je een paar roebeltjes, ik zou 
verder graag … 
 
Anna: Als ge bij mij komt, Osip, krijgt ge ook iets. 
 
Marja: Osip, lieveke, wilt ge uw meester een kusje geven van mij? 
 
Burgemeester: In godsnaam! Nu is het genoeg! Geen lawaai! Vooruit! Ga weg! 
 
Anna en Marja tetterend af. 
 
Burgemeester: Nu, dus vriend … 
 
XI 
 
Twee agenten – Svistoenov en Derzjmorda – op. 
 
Burgemeester: Stil! Stelletje ongelikte beren – dat stampt maar met de laarzen! Komt 
binnenvallen alsof er twintig mud van een kar wordt gesmeten! Waar hebben jullie 
gezeten? 
 
Dersjmorda: Ik was volgens bevel … 
 
Burgemeester: Zwijgt! (doet hem na) ‘Ik was volgens bevel, ik was volgens bevel.’ 
(Tegen Osip) Ga nu maar, beste vriend, ge zegt maar wat ge nodig hebt! (Osip af) En jullie 
staan op de stoep en ge blijft daar. En geen onbevoegden binnen laten. Zeker geen 
kooplui. Zodra ge merkt dat er iemand met een klacht komt, of voor mijn part niet met 
een klacht, maar iemand die er uitziet of hij een klacht tegen mij wil indienen, dan pakt 
ge hem vierkant beet en schopt ge hem terug de straat op. Hebt ge het verstaan? 
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MUZIEK EN DANS: PANIEK BIJ DE BURGERS 
 
 

VIERDE BEDRIJF 
 

Kamer in het huis van de burgemeester. 
 
I 
 

Ammos: In Godsnaam heren, vlug, in een kring, en een beetje ordelijk! God beware mij: 
hij komt aan het hof, geeft uitbranders aan de Raad van State! Opstellen! In het gelid! Net 
als in het leger! U, Pjotr Ivanovitsj, naar die kant, en u, Pjotr Ivanovitsj, kom hier.  
 
Artemi: Alles goed en wel, maar we moeten toch iets ondernemen. 
 
Ammos: Wat dan? 
 
Artemi: Dat is nogal duidelijk. 
 
Ammos: Hem iets toeschuiven? 
 
Artemi: Allicht. 
 
Ammos: Gevaarlijk hoor! Allemachtig! Als hij een scène maakt: het is een staatsman. 
Misschien in de vorm van een bijdrage van de adel voor een monument of zo? 
 
Postmeester: Of we zeggen bijvoorbeeld: ‘Er is met de post geld gekomen en we weten 
niet van wie het is.’ 
 
Artemi: We moeten ons één voor één voorstellen. Want onder vier ogen, kun je dat … 
Zoals dat hoort … Zodat er geen haan naar kraait! Zo doet men dat in beschaafde 
kringen. Ammos Fjodorovitsj, als u eens als eerste begon. 
 
Ammos: Dat kunt u beter doen. In uw instelling heeft de hoge gast de maaltijd gebruikt.  
 
Artemi: Dan liever Loeka Loekitsj, als leermeester van de jeugd. 
 
Loeka: Nee, heren, alstublieft, doet u mij dat niet aan. 
 
Ze beginnen te ruzieën over wie eerst moet. Dan klinkt er een geluid. Ze vluchten over 
elkaar vallend naar buiten.  
 
Stem van Bob: Au, Pjotr Ivanovitsj, Pjotr Ivanovitsj! U staat op mijn tenen! 
 
Stem van Zemljanika: Heren, ik stik bijkan, u drukt mij helemaal plat! 
 
Allerlei kreten en ‘au’ hier en ‘au’ daar.  
 

III 
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Chlestakov op. Gelukkig en voldaan. Ammos even later op. Zenuwachtig. Hand 
krampachtig op zijn zak. 
  
Ammos:  (trillend) Ik heb de eer mij voor te stellen: rechter bij de districtsrechtbank 
alhier, college-assessor Ljapkin-Tjapkin. 
 
Chlestakov: Gaat u zitten. Dus u bent hier de rechter. 
 
Ammos: In ’16 ben ik gekozen voor een termijn van drie jaar volgens de wil van de adel. 
 
Chlestakov: Levert dat nu nog iets op, rechter? 
 
Ammos pakt zenuwachtig het geld uit zijn hand, in zijn geknepen vuist. 
 
Chlestakov: Wat hebt u daar? 
 
Ammos raakt helemaal de kluts kwijt en laat het geld vallen. 
 
Ammos:  Niets.  
 
Chlestakov: Wat niets? Ik zie dat u geld laat vallen. 
 
Ammos: O nee, meneer! 
 
Chlestakov: Ja, het is geld. Weet u wat? Geef het mij te leen. 
 
Ammos: Zeker, zeker … met het grootste genoegen.  
 
Chlestakov: Weet u, ik ben onderweg door mijn geld heen geraakt; hoe gaat dat … 
overigens, zodra ik op mijn landgoed ben, stuur ik het u terug. 
 
Ammos: Nee, nee, stel u voor! Het is toch al zo’n eer… Ik durf u niet langer te ontrieven 
met mijn aanwezigheid. Is er nog iets van uw dienst? 
 
Chlestakov: Nee, waarom? 
 
Ammos: Goed dan.  
 
Ammos snel weg. 
 

IV 
 
Postmeester: Ik heb de eer mij voor te stellen: de postmeester, Sjpekin. 
 
Chlestakov: Welkom! Ik ben zeer gesteld op aangenaam gezelschap. Gaat u zitten. Dus u 
woont hier altijd? 
 
Postmeester: Inderdaad. 
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Chlestakov: In een klein stadje kan je ook gelukkig zijn, nietwaar. Ik bedoel maar, wat 
heeft een mens nodig? Alleen maar dat je oprecht geacht en bemind wordt, waar of niet? 
 
Postmeester: Volkomen juist. 
 
Chlestakov: Ik ben blij dat u van dezelfde mening bent. Wat mij nu is overkomen 
onderweg naar hier … Ik ben door al mijn geld heen geraakt. U kan mij soms geen 
driehonderd roebel lenen? 
 
Postmeester: Waarom niet? Ik beschouw het als een voorrecht. Hier alstublieft. 
 
Chlestakov: Ik ben u zeer dankbaar! 
 
Postmeester: Ik durf u niet langer te ontrieven met mijn aanwezigheid. Hebt u nog iets 
… 
 
Chlestakov: Nee, nee. Niets. 
 
Postmeester af. 
 
 

V 
 
Loeka op. 
 
Loeka: (bevend) Ik heb de eer mij voor te stellen: Loeka Loekitsj, schooldirecteur. 
 
Chlestakov: Ah! Welkom! Gaat u zitten! Sigaartje? 
 
Loeka: (weet niet of hij de sigaar moet aannemen of niet)  
 
Chlestakov: Neem maar! Het is natuurlijk niet wat je in Petersburg krijgt, maar het kan 
er door. (Loeka neemt bevend de sigaar aan, weet niet goed wat er mee aan te vangen). U 
bent duidelijk een liefhebber van de sigaar! Ik ook. En ook van de vrouwtjes. U ook? 
Waar houdt u het meest van: blond of zwart? Eerlijk! 
 
Loeka: Ik zou het niet weten. 
 
Chlestakov: Blond. U valt zeker op blond. Beken het maar! Er is mij iets vreemds 
overkomen. Ik ben onderweg door mijn reisgeld heen geraakt. Kunt u mij driehonderd 
roebel lenen? 
 
Loeka: Natuurlijk! Hier! 
 
Chlestakov: Ik ben u uiterst dankbaar. 
 
Loeka: Ik durf u niet langer met mijn aanwezigheid lastig vallen. 
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Chlestakov: Tot ziens! 
 

VI 
 
Artemi op 
 
Artemi: Ik heb de eer mij voor te stellen: curator van het ziekenhuis, Zemljanika. 
 
Chlestakov: Goede middag, gaat u toch zitten. 
 
Artemi: Ik had de eer u rond te leiden en persoonlijk te ontvangen in het aan mijn zorg 
toevertrouwde ziekenhuis. 
 
Chlestakov: Jaja, dat weet ik nog. Hoe was uw naam nu weer? 
 
Artemi: Artemi Fillipovitsj. 
 
Chlestakov: Juist. 
 
Artemi: Weet u … wat ik u vertellen moet … die postmeester hier, die voert absoluut 
niets uit, het is één grote troep, poststukken slingeren maar rond … U zou zelf eens 
moeten gaan kijken. De rechter ook, die hier net was  … in de dienstruimtes houdt hij 
honden en zijn gedrag, om u de waarheid te zeggen, en in het landsbelang moet ik dat 
natuurlijk, hoewel hij een vriend van mij is en familie, zijn gedrag is hoogst 
afkeurenswaardig.  
 
Chlestakov: Kom dat tegen. Dat had ik nooit gedacht. 
 
Artemi: En de schooldirecteur … Ik begrijp niet hoe de overheid zo’n taak aan hem heeft 
kunnen toevertrouwen. Hij brengt de jeugd zulke onbetamelijke ideeën bij … zal ik het 
misschien liever allemaal voor u op papier zetten? 
 
Chlestakov: Dat is goed! 
 
Artemi: Goed. Dan wil ik u niet langer lastig vallen met mijn aanwezigheid … 
 
Chlestakov: Dingske, hoe was uw naam ook al weer … 
 
Arttemi: Artemi Fillipovitsj 
 
Chlestakov: Ik vergeet steeds uw naam, nu, Artemi Fillipovitsj, er is mij iets vreemds 
overkomen. Ik ben onderweg door al mijn reisgeld heengeraakt. Kunt u mij niet wat 
lenen, zo’n vierhonderd roebel? 
 
Artemi: Zeker. 
 
Chlestakov: Ik ben u zeer erkentelijk! 
 
Artemi af, Dob & Bob op. 
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VII 

 
Bob: Ik heb de eer mij voor te stellen: Pjotr Ivanovitsj Bobtsjinski, inwoner van de stad. 
 
Dob: Pjotr Ivanovitsj  Dobtsjinski, landsheer. 
 
Chlestakov: Hebt u geld bij? 
 
Bob: Geld? Hoezo? 
 
Dob: Hoezo, geld? 
 
Chlestakov: Leen mij duizend roebel. 
 
Bob: Zo’n bedrag heb ik niet. U misschien, Pjotr Ivanovitsj? 
 
Dob: Ik heb het niet bij mij, weet u het is belegd in … 
 
Chlestakov: Geef mij dan maar honderd. 
 
Bob: Hebt u geen honderd roebel, Pjotr Ivanovitsj? Ik heb niet meer dan veertig roebel 
bij. 
 
Dob: Ik heb maar vijfentwintig. 
 
Chlestakov: Goed, geef mij dan maar vijfenzeventig roebel. Maakt niet uit. 
 
Dob: Neemt u ons niet kwalijk dat wij u zo tot last zijn geweest met onze aanwezigheid. 
 
Chlestakov: Integendeel. Het was mij zeer aangenaam. 
 
 

VIII 
 
Chlestakov (tegen Osip): Kijk eens. Kijk eens hoeveel: dat is driehonderd van de rechter, 
driehonderd van de postmeester, zeshonderd, zevenhonderd, achthonderd, … 
Negenhonderd … Kijk eens! Over de duizend. Kom nu maar op allemaal! We zullen eens 
zien wie aan het langste eindje trekt! 
 
 

IX 
 

Osip: Weet u wat ik vind, Ivan Aleksandrovitsj? 
 
Chlestakov: Wat? 
 
Osip: U moet hier weg. Het is echt de hoogste tijd. 
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Chlestakov: Wat een onzin! Waarom? 
 
Osip: Daarom. Laat ze toch allemaal … we hebben twee dagen feest gevierd. Wat moet 
ge verder met hen? Laat ze doodvallen. Straks komt er opeens een ander … Echt Ivan 
Aleksandrovitsj!  
 
Chlestakov: Nee, ik wil nog efkes blijven. Morgen misschien. 
 
Osip: Hoe morgen? Laat ons in godsnaam gaan, Ivan Aleksandrovitsj! Ze houden u echt 
voor iemand anders. En uw vader zal kwaad zijn, dat we zo lang weg gebleven zijn. We 
zouden er nu vandoor kunnen gaan. We krijgen zeker hun beste paarden. 
 
Chlestakov: Al goed. Al goed. 
 
Osip: Dan ik beter gaan inpakken. 
 
STEMMEN VAN KOOPLIEDEN: Nee, meneer, u moet er ons laten! U moet ons binnen 
laten! Wij komen voor zaken. 
 
STEM VAN DERZJMORDA: Weg jullie, weg! Hij is niet te spreken. Hij slaapt. 
 
De kooplieden overrompelen de agenten en stormen binnen. 
 
 

X 
 
Chlestakov: Wat is er beste heren? 
 
Kooplieden (allen / door elkaar) : Verhoor onze smeekbeden, genadige heer! 
 
Chlestakov: Wat willen jullie dan? 
 
Kooplieden: Richt ons niet ten gronde, heer! Onterecht lijden wij, geheel onverdiend! 
 
Chlestakov: Van wie? 
 
Kooplieden 1: Allemaal van de burgemeester hier. Heer, zo’n burgemeester is er nog 
nooit geweest. Wat die ons aandoet is niet te beschrijven. Bij de inkwartiering heeft hij 
ons te pakken genomen, ge zou er uzelf voor van kant maken. Hij handelt niet volgens de 
handelingen.  
 
Kooplieden 3: Hij grijpt u bij de baard en zegt dan: ‘Gij vuile Tataar!’ Ik zweer het u! 
 
Chlestakov: Tataar? 
 
Kooplieden 2: Als we nu ergens tekort waren geschoten, ik bedoel, we houden ons 
altijd aan de regels. Als zijn eega en zijn dochter een jurk nodig hebben – daar tornen wij 
niet aan. Maar dat is hem allemaal niet genoeg. Weet u – eerlijk. Hij komt de winkel in en 
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dan neemt hij alles, wat het ook is! Hij ziet een lap stof en zegt: ‘zo vriend, mooi stofje 
heb je daar: breng maar bij mij thuis.’ 
 
Chlestakov: Echt? Wat een schurk! 
 
Kooplieden 3: Ik zweer het u! Zo’n burgemeester hebben wij nog nooit meegemaakt. 
Dus ge stopt alles in de winkel weg als hij er aan komt. Maar dan nog pakt hij van alles 
mee.  
 
Kooplieden 4: Of als het zijn verjaardag is, de 13e september. Dan brengt ge hem bij 
wijze van spreken alles, hij komt niets te kort, maar nee, hij moet meer. Maar verjaart 
blijkbaar ook op de 24e januari en op de 5e maart.  
 
Chlestakov: Het is gewoon een struikrover! 
 
Kooplieden 2: Echt waar! En waag het niet te protesteren, want dan stuurt hij u bij de 
inkwartiering een heel regiment op uw dak. En bij het minste of het geringste gooit hij 
uw winkel dicht. Hij zegt: ‘Ik zal u niet aan lijfstraffen onderwerpen, zegt-hij, of op de 
pijnbank leggen, want dat is bij de wet verboden, maar zegt-hij, ge zult bij mij nog een 
zware pijp roken, makker!’ 
 
Chlestakov: Een zware pijp roken? 
 
Kooplieden 4: Het is ons  allemaal best waar uw genade hem heen stuurt … 
 
Kooplieden 1: Syberië bijvoorbeeld. 
 
Kooplieden 4: … als het tenminste maar ver van ons vandaan is. Heer versmaad onze 
gaven niet. Wij vereren u met suikerbrood en een mandje wijn. 
 
Chlestakov: Nee, geen denken aan. Ik neem absoluut geen steekpenningen aan. Als u nu 
bijvoorbeeld zou aanbieden om mij zo’n driehonderd roebel te lenen – dat is een heel 
andere zaak. Lenen mag. 
 
Kooplieden 2: Graag, heer. (Halen geld te voorschijn). Maar wat is nu driehonderd! 
Neem liever meteen vijfhonderd, als u ons maar helpt. 
 
Chlestakov: Akkoord, een lening, daar heb ik niets op tegen, dat neem ik aan. 
 
Kooplieden (allen): Bedankt, dankuwel, dank u beleefd, meneer, … neem toch ook het 
suikerbrood … 
 
Chlestakov: … steekpenningen, nee, geen steekpenningen … 
 
Kooplieden 3: Bewijs ons deze gunst, doorluchtigheid. Als u ons bij wijze van spreken 
met ons verzoeke niet helpt, dan weten we niet waar we blijven moeten. Dan kunnen we 
ons net zo goed verhangen. 
 
Chlestakov: Ik doe mijn best! 
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Kooplieden af. 
 
Osip: Waarom neemt u nu het suikerbrood niet aan. Onderweg komt alles van pas. Alles! 
Een mens weet toch nooit … 
 
Stem van een vrouw: Waag het niet mij tegen te houden! Anders beklaag ik mij bij 
meneer zelfs over u! Laat mij door. 
 
Twee vrouwen stormen binnen. 
 
 

XI 
 
Slotenmakersvrouw: Barmhartigheid, heer … 
 
Onderofficiersvrouw: Barmhartigheid … 
 
Chlestakov: Wat zijn jullie voor … vrouwen ? 
 
Onderofficiersvrouw: Onderofficiersvrouw. Ivanova.  
 
Slotenmakersvrouw: Slotenmakersvrouw, neringdoende alhier, Fevronja Petrovna 
Posjlopkina, heer … 
 
Chlestakov: Hola, één tegelijk. Wat wilt ge? 
 
Slotenmakersvrouw: Barmhartigheid wil ik: ik kom mijn beklag doen over de 
burgemeester! God zal hem eens bezoeken met alle kwaad! Dat noch zijn kinderen, noch 
hemzelf, die schoft, noch zijn ooms of tantes enig gewin ten deel valle! 
 
Chlestakov: Hoezo? 
 
Slotenmakersvrouw: Hij heeft mijn man bij de soldaten gedaan en we waren helemaal 
niet aan de beurt, de schoft! En het kan niet eens volgens de wet, hij is getrouwd! 
 
Chlestakov: Hoe heeft hij dat dan kunnen doen? 
 
Slotenmakersvrouw: Hij heeft het gedaan, de schurk; God zal hem straffen hier op de 
aarde en in het hiernamaals! En dat hij als hij een tante heeft, dat die tante dan ook een 
hoop rottigheid krijgt en dat als zijn vader nog leeft, dat hij ook crepeert, dat canaille, of 
voor eeuwig de hik krijgt, die schoft.  
 
Chlestakov: Goed, goed. En jij? 
 
Onderofficiersvrouw: Over de burgemeester, heer, kom ik … 
 
Chlestakov: Wat dan? Hou het kort 
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Onderofficiersvrouw: Afgeranseld, meneer. 
 
Chlestakov: Wat? 
 
Onderofficiersvrouw: Per abuis, meneer! Bij ons op de markt waren vrouwen aan het 
vechte, de politie kwam te laat, en toen grepen ze mij vast. En toen hebben ze mij 
‘geverbaliseerd’. Ik heb in geen twee dagen kunnen zitten. 
 
Chlestakov: En wat moet ik daar aan doen? 
 
Onderofficiersvrouw: Ge moet hem boeting laten betalen. Ik kan momenteel best een 
centje gebruiken. 
 
Chlestakov: Goed, goed. Ga nu maar! Ja! Ik zal het in orde laten maken.  
 
Er komen steeds meer mensen op met verzoekschriften. 
 
Chlestakov: Wie is daar nog meer? Ik heb geen zin! Ik wil niet meer! U hangt mij de keel 
uit!  
 
Chlestakov jaagt roepend en tierend weg ze weg. Dan staat alleen Marja er nog. 
Inééngedoken van schrik. 
 
 

XII 
 
Chlestakov: Excuseer, juffrouw, bent u geschrokken? 
 
Marja: Ik ben helemaal niet geschrokken. 
 
Chlestakov: Neen, natuurlijk niet, juffrouw. Het is mij zeer aangenaam … Waarom bent 
u hier? 
 
Marja: Is mamaatje soms hier? 
 
Chlestakov: Nee, nee, die is niet hier. 
 
Marja: Ik stoor u. U was bezig met belangrijke zaken. 
 
Chlestakov: Uw ogen! Uw ogen zijn schoner dan belangrijke zaken … U kunt mij 
helemaal niet storen. Dat kunt u op geen enkele wijze! Integendeel, u kunt genoegen 
verschaffen. 
 
Marja: U praat als een heer uit de stad. 
 
Chlestakov: Voor zo’n schone dame als u. Mag ik u een stoel aanbieden … 
 
Marja: Ik weet het niet … ik moet eigenlijk weg. (gaat zitten) 
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Chlestakov: Wat hebt u een prachtig sjaaltje om. 
 
Marja: Grapjas! U spot met mij. 
 
Chlestakov: Ik wou dat ik uw sjaaltje was, juffrouw, dan kon ik mij om uw lelieblanke 
hals vlijen. 
 
Marja: Ik begrijp niet waar u het … 
 
Chlestakov: En uw lippen, juffrouw, zijn schoner dan de wolken in de lucht. 
 
Marja: Wat zegt u allemaal …  
 
Chlestakov: Wat zou ik gelukkig zijn, juffrouw, als ik u in mijn armen mocht sluiten. 
 
Marja: Wat was dat? Net alsof er iets voorbijvloog. Een ekster of een andere vogel. 
 
Chlestakov: (kust haar in de nek) Een ekster. 
 
Marja: Nee zeg, dit gaat te ver … De brutaliteit! 
 
Chlestakov: Vergeef mij mevrouw: ik deed het uit liefde, louter uit liefde! 
 
Marja: U houdt mij zeker voor zo’n meisje uit de provincie … (probeert weg te komen, 
Chlestakov houdt haar tegen) 
 
Chlestakov:  Uit liefde, echt, uit liefde. Het was maar een grapje. Marja Antonovna, wees 
niet boos. Ik ben bereid u op mijn knieën om vergeving te vragen! (Valt op zijn knieën) 
Vergeef mij! Vergeef mij!  
 
 

XIII 
 

Anna op. 
 
Anna: Wat is dat hier? 
 
Chlestakov: Godverdomme. 
 
Anna: Wat heeft dit te betekenen, jongedame? Wat zijn dit voor gedragingen? 
 
Anna: Mammie, ik … 
 
Anna: Maakt dat ge wegkomt, hoort ge mij, weg weg! En waag het niet om mij onder de 
ogen te komen. (Marja af in tranen) Neemt u mij niet kwalijk, ik moet zeggen, ik ben zo 
verbouwereerd… 
 
Chlestakov: (valt weer op zijn knieën) Mevrouw, u ziet, ik wordt verteerd door liefde. 
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Anna: Wat? Sta toch op! De vloer is hier erg vuil. 
 
Chlestakov: Ik wil weten wat mij beschoren is, leven of dood. 
 
Anna: Pardon, maar ik begrijp de strekking van uw woorden nog niet helemaal. 
 
Chlestakov: Ik ben verliefd. Op u. Mijn leven hangt aan een zijden draad. Als u mijn 
duurzame liefde niet bekroont, dan ben ik het aards bestaan niet waardig. Met 
vlammende borst vraag ik uw hand. 
 
Anna: Staat u mij toe op te merken … ik ben … in zekere zin … ik ben … min of meer … al 
getrouwd. 
 
Chlestakov: Dat geeft niets! De liefde kent geen onderscheid. Wij zullen schuilen in het 
lommer van de stromen. Uw hand, ik vraag uw hand. 
 
Marja komt weer binnen gelopen. 
 
 

XIV 
 
Marja: Mammie, pappie zegt dat u … (ziet het tafereel)  Wat is dat hier nu? 
 
Anna: Wat doet ge nu? Wat hebt ge? Wat is uw probleem? Gij komt hier zomaar binnen 
lopen als een kip zonder kop. Wat haalt ge in uw hoofd? Net een kind van drie. Wanneer 
gaat gij nu eens manieren leren … 
 
Marja: Mammie, ik wist echt niet … 
 
Anna: Bij u tocht het, hier van boven. Ik … 
 
Chlestakov: (pakt de hand van Marja) Verzet u niet tegen ons welzijn. Onze duurzame 
liefde! 
 
Anna: Dus u bent … op haar …? 
 
Chlestakov: De beslissing is aan u: leven of door? 
 
Anna: Ziet ge nu, dom wicht, ziet ge nu. Voor zo’n snertmeid als gij, verwaardigt onze 
gast zich te knielen en gij komt opeens als een dolle binnen rennen. Ik zou eigenlijk voor 
straf gewoon nee moeten zeggen: gij zijt een dergelijk geluk niet waard! 
 
Marja: Echt mammie, ik zal het nooit meer doen! 
 
 

XV 
 
Burgemeester: Ze liegen! Ze liegen allemaal! 
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Chlestakov: Wat scheelt er met u? 
 
Burgemeester: Op mijn woord van eer. Ze bedriegen en bestelen de mensen zelf. Ik heb 
niemand laten afranselen. Dat liegt ze! Ze heeft zichzelf afgeranseld.  
 
Anna: Ivan Aleksandrovitsj vraagt de hand van onze dochter. 
 
Burgmeester: Kom, kom. U ziet ze weer vliegen! Neemt u haar niet kwalijk, excellentie. 
Ze heeft wel meer van die kuren. Haar moeder was net hetzelfde. 
 
Chlestakov: Nee, nee. Ik vraag haar wel degelijk de hand. Ik ben verliefd. 
 
Burgemeester: Ik kan het niet geloven. Excellentie! 
 
Chlestakov: Het is geen grap. Ik wordt nog gek van liefde. 
 
Burgemeester: Wat een eer … 
 
Chlestakov: Geef mij haar de hand! Ik ben een vertwijfeld man, ik ben tot alles in staat: 
als ik mij een kogel door de kop jaag, komt u voor de rechter! 
 
Burgemeester: Oh mijn God! Ik ben echt onschuldig, naar lichaam en geest. Ik bid u, 
wees niet boos! Doe maar wat uwe genade behaagt! Mijn hoofd … Ik weet gewoon niet 
wat mij overkomt.  
 
Chlestakov kust Marja. De burgemeester staat er op te kijken. 
 
Burgemeester: Verdomme. Het is echt! Ze kussen. Kijk! Ze kussen elkaar! Een echte 
verloofde! Het bestaat! Het bestaat echt! Ze is van de straat! Wie had dat gedacht! 
 
 

XVI 
 

Osip op. 
 
Osip: De paarden staan voor. 
 
Chlestakov: Ah. Goed. Ik kom. 
 
Osip: Wat? Uwe excellentie gaat op reis, 
 
Chlestakov: Ja, ik ga weg. 
 
Burgemeester: Maar wanneer is dan … Ik bedoel, u hebt toch zelf, ik dacht ik, iets 
gezegd over een bruiloft? 
 
Chlestakov: Het is maar voor even. Voor een dag naar mijn oom, een suikeroom, 
morgen ben ik weer terug. 
 



 37 

Burgemeester: Ik hoop dat u in goede gezondheid terug mag keren. 
 
Chlestakov: Zeker, zeker. Ik ben direct terug. Vaarwel, mijn lief …  
 
Burgemeester: Wenst uwe excellentie nog iets voor onderweg? U had, geloof ik, geld 
nodig?  
 
Chlestakov: Vaarwel, Anton Antonovitsj! Zeer verplicht voor uw gastvrijheid. Ik erken 
van ganser harte: ik ben nergens zo goed ontvangen! Vaarwel Anna Andrejevna. Marja 
Antonovna, vaarwel mijn hartje! 
 
Allen af. 
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VIJFDE BEDRIJF 

 
I 

 
Burgemeester: En, Anna Andrejevna? Wie had dat gedacht! Familie van zo een hoge 
pipo! 
 
Anna: Dat heb ik altijd al geweten. Voor u is dat iets bijzonders, omdat gij zo een gewone 
jongen zijt, gij hebt nooit fatsoenlijke mensen gezien. 
 
Burgemeester: We hebben het ver gebracht, ge kunt zeggen wat ge wilt. Wacht maar, 
nu zal ik het ze inpeperen, al die klagers! Kom eens hier! (roept een agent binnen). Roep 
de kooplui hier. Ik zal ze … Het canaille! Klagen over mij, hé! Nu zal ik ze hebben! Schrijf 
iedereen maar op die over mij is komen klagen! Feest! Het is feest! (tegen de agent) Allez 
hop! Oh Anna Andrejevna! Waar zouden we gaan wonen? Hier of in Petersburg? 
 
Marja: Petersburg natuurlijk.  
 
Burgemeester: Ik zal zeker promotie maken. Daar zal hij wel voor zorgen. Wat denk je, 
Anna Andrejevna, zou ik het tot generaal kunnen schoppen? 
 
Anna: Natuurlijk. Natuurlijk kan dat. 
 
Burgemeester: Generaal! Dan krijg je een lint. Rood of blauw. Wat zou het beste zijn? 
 
Anna: Blauw natuurlijk. 
 
Marja: Rood natuurlijk. 
 
Burgemeester: Het schijnt dat daar visjes hebben, scharretjes en spierinkjes, als je die 
eet loopt het water u in de mond … 
 
Anna: Gij altijd met uw vis! 
 

II 
 
Kooplieden op 
 
Burgemeester: Ah! Goedemiddag, heren! 
 
Kooplieden: Gegroet, edelachtebare! 
 
Burgemeester: En, vrienden, hoe gaat het? Hoe staan de zaken? U beklagen, hè? 
Stelletje ketellappers, elledieven! U beklagen … Aartsbedriegers, addergebroed, 
zeeschuimers!  
 
Anna: Antosja, hou u in! 
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Burgemeester: Weten jullie wel dat diezelfde ambtenaar bij wie ge u beklaagd hebt met 
mijn dochter gaat trouwen? En? Wat zegt ge nu? Misbaksels!  
 
Kooplieden: Neem ons niet kwalijk, Anton Antonovitsj. 
 
Burgemeester: U beklagen, hé. En wie heeft u geholpen om de boel op te lichten, toen 
ge die brug wilde bouwen en voor twintigduizend roebel hout opgeschreven hebt, 
terwijl er nog voor geen honderd in zat? 
 
Kooplied 1: Neem ons in godsnaam niet kwalijk, Anton Antonovitsj! De duivel heeft ons 
misleid. We zullen ons nooit meer beklagen. U kunt krijgen wat u hebben wil, Anton 
Antonovitsj, als u maar niet meer boos bent. 
 
Burgemeester: Nu kruipt ge voor mij. Omdat ik gewonnen heb, maar als het even 
anders was geweest, dan had ge mij in de modder getrapt en met de grond gelijk 
gemaakt, canaille. 
 
Kooplieden: Genade, Anton Antonovitsj, stort ons niet in het ongeluk. 
 
Burgemeester: Genade! Nu is het: genade! Maar daarnet? Ik zou jullie … Nu goed. God 
zal het u vergeven! Zand erover! Ga nu maar! 
 
 

III – IV - V 
 
Ammos: Heb ik het goed gehoord, Anton Antonovitsj? U is een uitzonderlijk geluk ten 
deel gevallen? 
 
Artemi: Ik heb de eer u te feliciteren met dit uitzonderlijk geluk. Ik was oprecht 
verheugd toen ik het hoorde. Kust beide dames op de hand. Anna Andrejevna! Marja 
Antonovna! 
 
Korobkin:  Ik heb de eer u te feliciteren, Anton Antonovitsj! Anna Andrejevna! Marja 
Antonovna!  
 
Bob: Ik heb de eer u geluk te wensen! 
 
Dob: Anton Antonovitsj, ik heb de eer u geluk te wensen! 
 
Bob: Met de voorspoedige gebeurtenis! 
 
Dob: Anna Andrejevna! 
 
Dob: Marja Antonovna! Ik heb de eer u geluk te wensen. U zult heel, heel gelukkig zijn, u 
zult in goud gekleed gaan en allerlei delicate soepen eten. 
 
Bob: (onderbreekt hem) Marja Antonovna, ik heb de eer u geluk te wensen! God geve u 
alle mogelijke rijkdom, gouden dukaten en een zoontje, zoiets … 
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Loeka: Ik heb de eer u …  
 
Vrouw van Loeka: Ik wens u geluk, Anna Andrejevna! Ik ben toch zo blij. Ze zeiden: 
“Anna Andrejevna haar dochter gaat trouwen’ ‘Ach gottegod,’ denk ik bij mijzelf, en ik 
was zo blij, ik zeg tegen mijn man: ‘Moet ge nu horen, Loeka, wat een geluk voor Anna 
Andrejevna!’ ‘Amai’ Denk ik bij mijzelf, ‘daar mag ze God wel voor danken.’ En ik zeg 
tegen hem: ‘Ik ben er zo vol van, ik brand van verlangen om Anna Andrejevna 
persoonlijk te …’ ‘Ach God’, denk ik bij mijzelf, ‘Anna Andrejevna zat juist op een goede 
partij voor haar dochter te wachten en laat het nu toevallig uitkomen. Ik huilde, ik 
huilde, ik snikte het uit.  
 
Burgemeester: Dames, heren, mag ik u verzoeken plaats te nemen! Misjka, haal nog wat 
stoelen bij! Op uw gezondheid, heren! 
 
Commissaris: Gezondheid, hoogedelachtbare! 
 
Bob: Honderd jaar en een berg geld! 
 
Dob: Een lang leven! 
 
Artemi: Val dood! 
 
Korobkin: Loop naar de hel. 
 
Burgemeester: Dank u vriendelijk! Van ’t zelfde! Ja heren, dat moet ik zeggen, ik zou erg 
graag generaal worden! 
 
Loeka: God geve dat u het wordt. 
 
Ammos: Een groot schip, heeft groot water nodig. 
 
Artemi: Ere wie ere toekomt! Dan zult u ons toch niet vergeten, Anton Antonovitsj? 
 
Ammos: Als er iets gebeurt, een ambtelijke kwestie of zo, dan mogen we toch op uw 
bescherming rekenen? 
 
Burgemeester: Ik zal mijn uiterste best doen! 
 
FEESTJE ! > MUZIEK EN DANS 
 

VIII 
 

Postmeester op. 
 
Postmeester: Heren, heren, een wonderlijke zaak! 
 
Burgemeester: Wat is er? We zijn bezig! 
 
Postmeester: Het is een brief. 
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Burgemeester: Wat voor brief?  
 
Postmeester: Er wordt bij mij op het postkantoor een brief gebracht. Een brief van 
hem! Ik kijk naar het adres en ik zie ‘Posterijenstraat’. Ik schrik mij een ongeluk en voor 
ik het wist had ik hem open gemaakt. En toen ik hem open maakte kreeg ik het ijskoud, 
echt ijskoud. Mijn handen trilden en het werd mij zwart voor de ogen. 
 
Burgemeester: Waar haalt u het lef vandaan om een brief te openen van zo’n 
gevolmachtigd personage? 
 
Postmeester: Dat is het hem nu net: hij is het één noch het ander. hij is niet 
gevolmachtigd en ook geen personage. 
 
Burgemeester: Wat het één noch het ander? Hoe durft u hem het één noch het ander te 
noemen? Ik laat u arresteren! 
 
Postmeester: Wie? U? 
 
Burgemeester: Ja, ik. 
 
Postmeester: Dat had ge gedacht. 
 
Burgemeester: Weet gij wel dat hij met mijn dochter gaat trouwen en dat ik zelf een 
hooggeplaatst persoon word en dat ik u ergens in een Siberisch gat kan laten opsluiten? 
 
Postmeester: Ah, Anton Antonovitsj, wat nu Siberië? Siberië is ver weg. 
 
Allen: “Lees voor! Lees nu die brief voor! Stop met zeveren! Wat staat er in die brief! …” 
 
Postmeester: Beste Trapitsjkin, ik haast mij u te laten weten wat mij voor wonderlijks 
is overkomen. Onderweg ben ik … bla bla bla … toen opeens, vanwege mijn Petersburgs 
gezicht en kostuum de hele stad mij voor gouverneur-generaal ging houden. Ik logeer nu 
bij de burgemeester, het bevalt mij hier best, ik zit als een gek achter zijn vrouw en 
dochter aan, ik weet alleen nog niet met wie ik moet beginnen, - ik denk eerst maar met 
mama, want die is nu heel gewillig, geloof ik. Weet je nog toen we … 
 
(Misjka pakt de brief af) 
 
Misjka: … toen we op de poef … bla bla bla … Ik kan bij iedereen lenen zoveel ik wil. 
Originele types! Ge zou u doodlachen. Om te beginnen die burgemeester, zo stom als het 
achtereind van een varken …’ 
 
Burgmeester: Dat staat er niet! Dat staat er niet! 
 
Misjka: … en de schoolopziener stinkt naar ajuin … 
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Loeka (die de brief afpakt): Ik heb van mijn leven nog geen ajuin gegeten! (leest verder) 
De curator van het ziekenhuis is precies een varken met een hoedje op. (Artemi pakt de 
brief af). 
 
Artemi: Alsof een varken ooit een hoedje op heeft. (leest verder)  
 
Ammos: God zij dank staat er over mij niets in. 
 
Artemi: De rechter Ljakin-Tjapkin is een rasechte schurk en … 
 
(Korobkin pakt de brief af) 
 
Korobkin:  … Overigens zijn de mensen hier gastvrij en goedhartig. Gegroet mijn beste 
Trapisjkin en tot snel. 
 
Burgemeester: Kapot! Kapot heeft hij mij gemaakt. Helemaal kapot! Ik zie niets meer. Ik 
zie varkenskoppen in plaats van gezichten, verder niets … Haal hem terug. Haal hem 
terug! (gesticuleert) 
 
Postmeester: Terughalen? Ik heb hem nota ene het beste driespan laten geven.  
 
Ammos: Maar … hij heeft driehonderd roebel van mij geleend. 
 
Artemi: Van mij ook driehonderd. 
 
Bob: En van Pjotr Ivanovtisj en mijzelf vijfenzestig. 
 
Dob: Vijfenzeventig. 
 
Bob: Zestig. U kan niet tellen, collega. 
 
Dob: Ik kan wel tellen. Gij had 20 en ik had … 
 
Anna: Maar dat kan toch niet Antosja: hij is met Masjenka verloofd … 
 
Marja: Ja! Ik ben verloofd! Verloofd! Met een knappe man, uit hoge regionen! IK BEN 
VERLOOFD! 
 
Burgmeester: Verloofd! Laat mij niet lachen! Komt dat zien, boeren, burgers en 
buitenlui, kijk hoe de burgemeester zich belachelijk maakt! Lach maar om die oude zot! 
Wat had die blaaskaak nu van een revisor? Niets! Nog voor geen halve cent leek hij erop 
– en opeens roept iedereen, revisor, revisor! Wie heeft het eerst beweerd dat hij een 
revisor was? Geef antwoord! 
 
Ammos: Die daar natuurlijk: die twee onnozelaars. 
 
Bob: Nee zunne, ik niet, ik dacht helemaal niet… 
 
Dob: Ik heb niets, helemaal niets … 
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Artemi: Natuurlijk, zij waren het! 
 
Loeka: Natuurlijk! Kwamen daar als gekken uit de herberg aangerend: ‘Hij is er, hij is er, 
en betalen doet hij niet …’ 
 
Artemi: De duivel hale u met uw revisor en uw praatjes! 
 
Ammos: Knoeiers! 
 
Loeka: Bende randdebielen! 
 
Artemi: Zwamneuzen! 
 
Bob: Echt niet, ik niet, het was Pjotr Ivanovitsj. 
 
Dob: Maar nee, Pjotr Ivanovitsj, u bent begonnen … 
 
Bob: Nietes, u bent begonnen. 
 
Woeste knokpartij. 
Twee agenten op. 
 
Agent 1: Een zojuist op hoog bevel uit Petersburg gekomen ambtenaar eist dat u zich 
terstond bij hem vervoegt. Hij heeft zijn intrek genomen in de herberg.  
Agent 2: Er is een revisor aangekomen! 
 
DOEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


