
“ De Warhoofdige Minnaar “ 
Blijspel in twee bedrijven 

 
 
Auteur Wim Burkunk 
Regie Jo van Doremalen 
Grime Jeanne Houtepen 
Licht en geluid Joris Weel 
Decor “Masker” 
Kostuums Kostuumzolder Hilvarenbeek 
Lay-out Jan Weel  
 
 
Personen: 
 
Trufaldo André Smeulders 
Sabina Hennie van Mosseveld 
Ricardo Marco van der Sijpt 
Mascarillo Hein Broers 
Lucinda Lydia van Wanrooy 
Frosina Marij van Alphen 
Filosoof Bert van Nuland 
Buurvrouw Connie de Volder 
De Freule Diny Kennis 
Notaris Hennie Weel 
 
 
 

……………………………… 
 
 
 

PAUZE na het eerste bedrijf 
 
 
Het tweede bedrijf bestaat uit taferelen: 

- In schemering naar avond en later weer 
overgaand in de volgende morgen 

 
Het hele spel speelt zich af op een pleintje tussen de 
woningen van Frosina en Trufaldo. 
 

 
Toneelgroep Masker presenteert dit seizoen een 
kostuumstuk voor haar trouwe toneelliefhebbers. 
Het centrale thema in dit komische blijspel is liefde en 
verliefdheid in allerlei variaties. De volmaakte liefde 
bestaat voornamelijk uit onzin, maar daardoor juist 
zo volmaakt, want liefde en dwaasheid gaan hand in 
hand. 
Ricardo, een arme jonge edelman is verliefd op 
vondelinge Lucinda. Maar de rijke Trufaldo heeft ook 
zijn zinnen gezet op dit meisje. De buurvrouw op 
haar beurt heeft intense bedoelingen met Trufaldo. 
De Filosoof is alleen maar verliefd op filosofie. 
Kortom, al de edellieden raken verstrikt in hun 
warhoofdige aspiraties. 
Gelukkig hebben zij de beschikking over Mascarillo de 
knecht en Sabine de meid, die samen over voldoende 
praktisch inzicht, ervaring en vasthoudendheid 
beschikken om tot bevredigende oplossingen te komen. 
Maar voor het zover is…………..!!!!!!! 
Enfin, kijk en geniet zelf maar. 
 
 JvD 
 
 

Als U wilt roken kunt U dit doen in de daarvoor 

bestemde ruimte. In de grote zaal mag NIET gerookt 

worden! 

 

Wilt U de mobiele telefoon uit zetten! 
 
 
 
Bent U nog geen donateur van Toneelgroep 
MASKER of wilt U actief meewerken, wij begroeten 
U graag ! 
Op de tafel liggen aanmeldingskaarten. 
 
Ons secretariaat: 
 Nijverstraat 34 
 5041 AH  Tilburg 
 telefoon (013) 5363153 



 email:  toneelgroepmasker@home.nl (nieuw) 

mailto:toneelgroepmasker@home.nl

