
Hieronder vind je extra informatie bij het Spel ‘ Donkey Shot’ uit JOP COACH magazine nr. 1, 2007 

 

Don Quichot en Sancho Panza 

Don Quichot (‘heer Blaaskaak’) is een ridder, die samen met zijn knecht Sancho Panza (‘Dikke Pens’) 

door Spanje trekt. Hij heeft teveel ridderromans gelezen en denkt nu dat hij zelf een ridder is. Hij is 

een idealist, een dwaze held die zich met de beste bedoelingen behoorlijk belachelijk maakt. Sancho is 

een kleine boer, analfabeet maar niet dom, en heeft eten en drinken als zijn belangrijkste interesses.  

Dat Don Quichot behoorlijk in de war is, blijkt als hij herbergen aanziet voor kastelen, windmolens 

voor reuzen, een hoertje voor een prinses, een kudde schapen voor een leger... Maar zijn waanideeën 

stuiten steevast op de nuchterheid, de voorzichtigheid, en de spreekwoorden van Sancho. Deze 

botsing tussen de ideale en fictieve wereld van Don Quichot en de echte en biologische wereld van 

Sancho is een hoofdthema van het boek, en meteen ook de bron van een groot deel van zijn humor. 

Al reizend ontmoeten Don Quichot en Sancho veel verschillende personages, van herders tot edelen, 

van misdadigers tot priesters, van gegriefde vrouwen en jaloerse mannen tot hitsige meiden en dolle 

verliefden. Een ander hoofdthema is dan ook de liefde. In de ridderromans komt alleen de hoofse 

liefde voor, maar hier lezen we meer: van versmade liefde tot overspel, van ideale vriendschap tot 

onmogelijke liefde, van zuivere aanbidding tot pure lust. 

 

Het boek is "één grote scheldpartij tegen de ridderroman", een genre dat in de zestiende en 

zeventiende eeuw bijzonder populair was, "door velen verfoeid maar door zovelen meer geprezen". 

Als auteur Cervantes vier eeuwen later geleefd had, had hij vermoedelijk een televisieserie geschreven 

om de soaps op de hak te nemen, met hun overdreven emoties, absurde plotwendingen, en 

ongeloofwaardige personages. De ridderromans leden aan vrijwel dezelfde euvels. 

Maar Cervantes heeft ook gewoon een goed en vermakelijk boek willen schrijven.  

 


