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De man van La Mancha
Jorr i t de Boer

posada
la Mancha

De man van la mancha is van oorsprong een musical die het leven beschrijft van de antiheld Don Quichot van la Mancha. Het 
originele verhaal is echter geschreven door Cervantes getiteld: “de vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha”. Ik heb in dit 
ontwerp een poging gedaan om dit originele verhaal uit te beelden.

HET VERHAAL:
Door het lezen van te veel ridderromans is Alonso Quijano zijn verstand kwijtgeraakt. Denkend dat hij zelf een ridder is, begint hij 
een dwaaltocht over de wegen en het platteland van La Mancha. Gezeten op zijn ‘strijdros’ Rocinante, in feite een oude,  
uitgemergelde boerenknol die hij ophemelt tot raspaard, en gehuld in een oud verroest harnas en een papieren helm, trekt hij ten 
strijde tegen alle soorten van onrecht en onrechtvaardigheid. Hij ziet windmolens aan voor reuzen en bestormt ze. Hij ziet herber-
gen aan voor Kastelen en geestelijken voor schurken die gestraft moeten worden. 
Door het stellen van goede daden hoopt hij in de gunst te komen van zijn grote liefde, Dulcinea. Deze begeerlijke prinses, die in 
feite zijn idealisering is van Aldonza Lorenzo, is in feite een eenvoudige boerendochter uit het naburige dorp El Toboso, die hij nog 
nooit heeft gezien, en die vermoedelijk zelfs niet eens bestaat.
Don Quichot wordt vergezeld door dienaar Sancho Panza. Sancho is een kleine boer, analfabeet maar niet dom, met veel en  
lekker eten en drinken als zijn belangrijkste interesse. Sancho weet dat z’n meester niet helemaal goed bij z’n hoofd is, maar toch 
volgt hij hem, want zijn zwakheid voor de aardse geneugten maakt dat hij gelooft in de grote beloning die Don Quichot hem in het 
vooruitzicht stelt.

HET ONTWERP/DE WAGEN: 
In het ontwerp zie je de windmolens die door don quichot worden aangezien voor reuzen. Verder zie je hoe de ridderromans tot 
leven komen, een van de ridders komt uit het boek omhoog en vormt samen met de molens de voor/achterkant van het ontwerp. 
Op de andere kant van het ontwerp zien we een vervallen oude herberg die Don Quichot aanziet voor een kasteel. In de herberg 
heeft Sancho Panza zich op een tafel met eten gestort en gooit zichzelf vol met wijn. Don Quichot zelf staat met zijn lans (in feite 
gewoon een bezemsteel) naast of op de wagen te vechten tegen de “reuzen” en “kastelen” terwijl zijn “Dulcinea” op de boven-
verdieping van de herberg in verwarring roept om zijn naam.

















HANENGEVECHTEN
JORRIT DE BOER

Sinds eeuwen bestaan hanengevechten als sport over de hele 
wereld. Vooral in Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika is het nog 
steeds erg populair en worden deze gevechten georganiseerd in 
kleine, simpel ingerichte stadions. Vergis je echter niet, de  
tribunes zitten steevast bomvol en er wordt enorm veel gegokt 
en gedronken.

In Europa waren de hanengevechten zeer populair ten tijde van 
de romeinse overheersing. Zelfs in Nederland, belgië en  
Engeland werden destijds gevechten georganiseerd.  
Tegenwoordig is in de meeste landen van Europa het  
hanengevechten verboden en illegaal verklaard. In Frankrijk 
bestaan nog enkele “gallodromes”, zogenoemde arena’s waar de 
hanengevechten legaal mogen worden georganiseerd.

De wedstrijden zelf gaan vaak op leven en dood en de hanen 
worden dan ook speciaal gefokt om zo de sterkste haan over 
te houden. Tijdens wedstrijden worden vaak scheermesjes of 
scherpe prikkers aan de poten bevestigd om een uitslag te  
versnellen.

HET ONTWERP/DE WAGEN:

In het ontwerp zien we twee vechthanen elkaar bevechten, een 
uitvergroot hanengevecht eigenlijk. Het gevecht vindt plaats op 
een grote berg met geld. Hiermee wil ik illustreren dat er enorm 
veel wordt gegokt romdom de gevechten. De ondergrond zou 
eventueel kunnen worden aangevuld met andere  
Zuid-Amerikaanse of Aziatische elementen die bij de  
gevechten komen kijken zoals drankflessen, sigaren, sombrero’s, 
rieten manden etc. 
Verder zien we twee typische hanenkooien/manden waar de 
hanen in worden vervoerd van en naar de wedstrijden. Het idee 
is om zoveel mogelijk de aandacht te leggen op de hanen. De 
randzaken zoals het gokken en zuipen e.d. wil ik graag  
middels de figuratie complementeren.
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