Samenvatting Klucht van de Jacht.
Deze 17e eeuwse klucht van Focquenbroch gaat over een jager en zijn knecht.
Alles draait natuurlijk om de jacht op de vrouwtjes. Aanvankelijk wordt de jager neergezet
als een wellusteling die het louter om de pleziertjes gaat. Zijn knecht verhaalt hier smakelijk
over. Maar in de loop van het verhaal blijkt dat de jager aan al die avontuurtjes een kind
heeft overgehouden. Op slag is de man veranderd in een echte vader.
Hij kan er echter voorlopig niet voor zorgen en besteed de zorg aan de vrouw van de schoolmeester uit. Een stuk van ca. 20 minuten voor 3 mannen.

Klucht van de Jacht van W.G. van Focquenbroch (met dank aan J.Helwig)
(moderne bewerking (c) jfj volkers, 9/2004)
personages:

een valkenier met valk, jachtgeweer en jagerstas; Jasper, zijn knecht;
een schoolmeester verkleed als kok

Eerste bedrijf: De valkenier op pad met Jasper, zijn knecht
valkenier

De rokkenjager is iemand die zijn vermaak zoekt tijdens de jacht
Maar moet wel voorbereid zijn, zodat hij een aangename tijd verwacht.
Het een en ander staat niet zomaar te gebeuren
Men moet best wel in bossen en velden blijven speuren
Met mijn valk, mijn vogeltas en mijn jachtgeweer
blijf ik op zoek naar vrouwelijk schoon, telkens weer.

Jasper

Ja, maar soms is hij bij zijn zoektocht wat te luid
en voor hij het weet, verschiet hij zijn kruid.

valkenier

Op deze missers heb ik intussen wel acht geslagen
Daarom gebeuren (er) nog zelden ongelukken tijdens het jagen.
Want al is haar haar nu blond of rood
Het gebeurt nog maar weinig dat ik ernaast schoot

Jasper

Toch reikt zijn stok hem soms te hoog
en dan houdt hij 't niet altijd even droog...

valkenier

Ja, ja, ik moet toegeven, afgelopen winter viel het niet mee
De dames zijn dan dikker aangekleed en minder gedwee
Het is pas wanneer de zon weer flink gaat schijnen
dat de lange jassen en lange rokken weer verdwijnen...

Jasper

De liefde laat hem vaak zo goed rijmen en dichten
dat bijkans alle vrouwen voor hem zwichten!

valkenier

Je zult het misschien niet willen geloven,

maar met een vrouw was ik me een jaar aan 't verloven
Bijna kroop ik voor deze dame in 't stof,
Maar van haar vader kreeg ik geen verlof.
Jasper

Ja, dat zeg je nou wel met een hangende kop
Maar als het zo moet, geef mij dan maar de strop!

valkenier

Ja, mijn kop gaat er nu eenmaal slap van hangen,
wanneer het geen vrouwtje heeft gevangen.

Jasper

Ja, hij was er destijds zo van ondersteboven
Dat zijn gezondheid er bijkans aan moest geloven
Hij moest toen met z'n hitsige lijf zo door 't sneeuw kruipen,
dat het sneeuw zo sterk smolt, dat hij bijna ging verzuipen!

valkenier

Ja, soms denk ik ook: Sluit je beter maar aan bij de Capoenen:
Die hebben geen ballen meer en houden het bij het zoenen!

Jasper

Ja, ik denk soms ook wel eens: Ware dat niet beter?
Want met de jacht loopt het ook voor geen meter!

valkenier

He, boerenkinkel, kan jij je dat wel permitteren
mij zo te beledigen in plaats van mij te eren?

Jasper

Sorry, baas, u hebt me niet goed verstaan
maar begrijp me goed, dit is voor mij ook maar een baan!

valkenier
Jasper
valkenier

Ja, jij bent echt iemand om op te bouwen
Maar mijn maag, die is nu niet te vertrouwen
Heb je honger dan, neem dan dit, mijn knecht (geeft hem een homp oud brood)
Met wat brood komt je maag ook wel terecht.

Jasper

Bij God, dit mag je zelf wel hou-en
Dat durf ik mijn strontdarm echt niet in te douwen!

valkenier
Jasper
valkenier
Jasper

Lust je het niet, dan berg ik het wel op.
Valt er niet te schransen, zo is het beter dat ik mijn tabakspijp stop
Maar nogmaals: wat deed jij toen ik was in 't veld?
Wat ik toen heb gedaan, dat is zo wel verteld.

valkenier

Wel, waar ben je toen de hele tijd gebleven?

Jasper

Ja, ja, ik zal je vertellen wat ik heb bedreven
Ik liep naar de duinkant toe met mijn fret
en dat beestje dreef mij al gauw een rammelaar in het net
Ik pakte gelijk mijn mes, bijzonder scherp geslepen
opende zijn buik, maar pas nadat ik 'm had gegrepen...

valkenier
Jasper
valkenier

Mijn god, als ik niet beter wist: jij lijkt wel gek!
Nou, ik heb liever dat je in mijn kakhuis valt als in mijn gesprek...
Pas maar op, of je loopt straks spitse roeden

Jasper
valkenier
Jasper

Ik had liever dat je mijn maag zou voeden...
Nou kom, ik heb nog niet alles gehoord
Nou, ik zal niet over mijn jacht verhalen, omdat je het gesprek hebt verstoord
Maar ik zal je eens wat raars over Trijn Duinmeijer vertellen
Je weet wel, dat meisje waarmee jij me altijd placht te kwellen
Maar ik moet achteraf toegeven: de helft wat je zei loog je niet

valkenier
Jasper

Nou, zeg eens, wat is er tussen jullie beiden geschied?
Wel baas, je weet dat ik haar destijds erg mocht,
Maar wat denk je: ze is ondertussen al door Piet, Jaap en Kees bezocht.

valkenier
Jasper

Ja, zoiets meende ik ook te hebben vernomen
Nou, toen ik gisteren bij haar ben gekomen
Vertelde ik haar oprecht: Je doet m'n baas zoveel verdriet.
Ik ben al zo lang verliefd, maar jij ziet dat niet.
Zij geloofde het niet: "Dat kan iedereen wel beweren"
Toen zei ik heel oprecht: Ik wil het op de bijbel zweren!
Maar zei ze: waarom heeft jouw baas dan zo'n verdriet?
Zo ver ik weet kent hij me niet!
Nou ja, zei ik, hoe dan ook zei mijn oude heer:
het ware beter dat ik met een stadse meid verkeer!

Jasper

Sterker nog: hij dacht hierbij aan een huwelijk
en vond zo'n ontwikkeling meer dan natuurlijk
Ik heb deze meid even aangezien,
maar vind toch dat ik beter verdien.
Het vet hing immers om haar leden
Ik dacht: ik kan m'n tijd beter aan jou besteden!
En daarom heb ik net vandaag voorgenomen
dat ik de liefde aan jou beken, de vrouw van mijn dromen.

Jasper

Maar ben jij zó barbaars, dat ik nog langer achter je aan moet lopen...
Dan zeg ik je alvast dat ik me gelijk in het voorhuis op zal knopen
Nee, nee, zei ze tegen mij, ik zal allenig van jou hou-en
Jij zult het zijn met wie ik wil trouwen
Waarom niet meteen, zei ik, maar daar reageerde ze niet op
dus zonder aarzelen liep ik meteen door naar de strop.
En ik maar denken: ze zal nu haar liefde wel laten blijken,
Wat denk je? Ze liet me bengelen door het eens rustig te bekijken!
Ik zag mijn toekomst al bijna in het hiermaals hierboven.
Zo besloot ze dan toch nog mij haar liefde te beloven.
Nou, zei ik, toen ik door haar uit de strop was bevrijd:
Als jij dit liefde noemt, maak ik voor jou geen tijd.
En derhalve, baas, ben ik naar jou teruggekomen

valkenier

Wel, heb ik in mijn leven geen vreemdere liefde vernomen!
Maar Jasper, wat dacht je toen zo aan de strop hing?

Jasper
valkenier
Jasper

Ik dacht: dit is een slecht einde van een goed begin!
Maar voor hetzelfde geld was je leven erbij ingeschoten
Jawel baas, had ze me niet losgemaakt, had ik de dood genoten.
Nee, met de liefde geloof ik het wel:
Ik blijf nu maar wat te graag vrijgezel!

valkenier
Jasper
valkenier

Wel, dat lijkt goed gesproken. Maar weet je, die stadse meid, daar moet je aan
Nou, baas, zullen we daar liever over zwijgen. Trouwens, hoe is het jou vergaan?
Ja, daarover wil ik eigenlijk liever niet spreken
Want het is iets tastbaars, meer dan een levensteken
Hij haalt een kind uit zijn tas...

Jasper

Is de duivel in u gevaren, baas?
Dat lijkt me wel iets anders dan een brok speculaas...

valkenier

(lyrisch) Dit is wat de zoete liefde mij bracht
En waar ik zo lange op heb gewacht
Wat ik nu in mijn armen zachtjes druk
is niet(s) minder dan het opperste geluk
Kan iemands geluk nog schoner wezen
Wat kan men van de liefde nog vrezen?

Jasper

Het moet gezegd: Het blijft een rare vent
Zoiets te ervaren, dat ben ik niet gewend!

valkenier

Laten we de schoolmeester eens bezoeken
Wie weet, doet hij alles uit de doeken

Tweede bedrijf: De schoolmeester (verkleed als kok) verschijnt en spreekt
schoolmeester

Stuk weggelaten voor de zichtzending
schoolmeester

schoolmeester

valkenier

Jasper
valkenier
schoolmeester
Jasper
valkenier

Jasper

schoolmeester

valkenier
schoolmeester

Jasper
valkenier

Jasper
schoolmeester

(tegen het publiek) Vind je het gek, hij is al zonder vrouw meerdere weken…
Ik ben hierover zeker niet verbolgen

valkenier

Ik ga met u mee, ik zal u volgen.

Jasper

Ja, mensen, is het niet koddig om een knecht van een valkenier te zijn?

(alleen)

Altijd maar bezig met de liefde, dat smaakt zo zoet als witte wijn.
Maar onder ons gezegd en gezwegen
Door onze capriolen heeft u vast zin gekregen...
Hopelijk heeft u genoten van deze klucht over de jacht

Ga op huis aan waar de liefde op u wacht!
FINIS

