Facsimile van de klucht:
http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Facsimiles/KrookKrispynBarbier1729/source/krispda0
1.htm

Over de toneelfiguur Krispijn
Krispijn is een type comediant dat veel voorkomt in 17e en 18e eeuwse Hollandse kluchten. Een
Krispijn is een brutale, sluwe knecht die vaak in de een of andere vermomming in het huis van de
geliefde van zijn meester doordringt. Hij draagt een effen zwart kostuum met laarzen, een zwart
manteltje en een lange rapier.
De figuur Krispijn is ontwikkeld door de Franse acteur Raymond Poisson die de rol vanaf 1660
dertig jaar speelt voor de Franse koninklijke toneelgroep les Grands Comédiens. De rol is losjes
gebaseerd op de 'Capitan' uit de Commedia dell' arte. Na hem spelen zijn zoons dezelfde rol in
hetzelfde kostuum; Crispin blijft zo 120 jaar door dezelfde familie gespeeld. Het gerucht gaat dat
Raymond Poisson om te verbergen dat hij geen kuiten had besloot Crispin laarzen te laten
dragen. Zijn kostuum en karaktertrekken zijn overgenomen in de latere Krispijnkluchten.
Bekende Hollandse Kluchten zijn o.a.: Crispyn Mogol, of de gewaande Turk (1718) van J.
Cleyburg, Krispijn soldaat, koopman en advokaat (1728) van J. van Ryndorp, Krispijn schildwagt
en procureur (1729) van A. Elzevier en Krispyns mislukte onderneming en belachlijke schaaking
van een levendige dooden (1777) van Willem Coertse en Dirk Schuurman.
(Uit: Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, J.A. Worp
http://www.dbnl.org/tekst/worp001gesc02/worp001gesc02_013.htm#N785)

L: Een gravure toont Raymond Poisson als Crispin
R: Schilderij van Daumier: Crispin (r) et Scapin

Wat is een klucht?
In de 16de en 17de eeuw had de term klucht een veel ruimere betekenis dan tegenwoordig. Men
verstond onder kluchten niet alleen vrolijke toneelstukjes, maar ook teksten zoals moppenboeken
en anecdotenverzamelingen. Het genre deed er niet toe, als je maar kon lachen.
Een goed artikel over kluchten is te vinden in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren: http://www.dbnl.org/tekst/hoof002door01/hoof002door01_002.htm.
Hierin wordt klucht gedefinieerd als: De klucht is de dramatische kunstvorm die op komische
wijze het volkse leven verbeeldt.

Krispyn: barbier, dansmeester, pagie en graaf
door Enoch Krook
Amsterdam, 1729
Rolverdeling:
Rykart: Oom van Emilia
Emilia: Nicht van Rykart
Jacomyn: Meid van Rykart
Eduard: Minnaar van Emilia
Krispyn: Knecht van Eduard
Geertrui: Een oude juffrouw, verloofd aan Rykart
Bartelomeus: Een oude vrijer, verliefd op Emilia
Jochem de Babbelaar: Kantoorknecht van Bartelomeus, verliefd op Jacomyn
Samenvatting
Rykart wil dat Emilia met Heer Bartelomeus trouwt. Rykart wil zelf met Geertrui, de nicht van
Bartelomeus trouwen. Emilia zegt dat zij tegen haar wil uitgehuwlijkt wordt, omdat zo de
goederen uit een erfenis onder vrienden zullen blijven. Emilia en Eduard zijn verliefd op elkaar.
Jochem, de knecht van Geertrui, wil zich verloven met Jacomyn. Krispijn, de knecht van Eduard
belooft ervoor te zorgen dat Emilia en Eduard kunnen trouwen. Als beloning belooft Jacomyn dat
Krispijn zich met haar mag verloven. Krispyn verzint een serie listen. Hiervoor verkleedt hij zich
en speelt achtereenvolgens de rol van Chirurgyn / Barbier, Dansmeester, Pagie en Graaf.

Tekstfragmenten:

1 Krispijn als Barbier
(met: Krispijn en Jochem)
Krispijn (geeft Jochem de kaars)
Hou vast. Blaas de kaars eens uit. Nu zul je merken dat je machteloos staat.
Jochem
Ik blaas dat ik rood om mijn kop word en de kaars blijft in brand!
Krispijn
Móet je nou niet geloven dat je zwak en krank bent? Jij kunt de wind niet meer
naar boven drijven want je blaast onder de vlam.
Jochem
Wel; als ik dan ziek zijn moet, Welke raad is er dan voor me?
Krispijn
Dat ik u een ader laat, en wel op staande voet.
Jochem
Een ader laten! Waar zo?
Krispijn
Recht voor uw caput. Wilt U zich nederzetten, ik zal jou dat met een snap klaren,
met één van mijn beste lancetten.
(Terwijl Jochem gaat zitten haalt Krispijn een broodmes uit zijn zak)
Jochem
Oei! Is dat een van je beste lancetten?
Krispijn
Jawel kerel. Zit jij maar neer, ik zal jou daar eens behendig een gat mee prikken
Jochem
Ik dank je zeer, Jij zult mij op die wijze niet prikken! Nee, ik laat mij zo niet
barbieren!
Krispijn
... Dan geef ik je over aan de dood, vent.

2 Krispijn als Dansmeester
(met: Krispijn, Rijkart, Geertrui en Jacomijn)
Krispijn
Mijn heer, ik wensch jou een goeden dag
Rijkart
Jou ook zo, maar wat kom je zeggen, vriend?
Krispijn
Ik kom hier om jouw nicht een les te geven.
Rijkart
Zo, gij zijt dan de knecht van haar dansmeester?
Krispijn
Ik ben lang zijn leerling geweest, maar nu zelf een meester in de kunst, dat moet
je weeten.
Rijkart
Dat jij het zegt, dat hoor ik wel, maar 't is niet genoeg.
De proeven, die moeten 't toonen!
Krispijn
Ik zal u toonen dat ik een dansmeester ben, en u mijn kunst laaten blijken.
Maar, apropo, ik heb gehoord, dat gij de bruidegom zijt?
Jacomijn
Ja, en daar staat zijn bruid
Krispijn (tegen Geertrui)
Mejuffrouw, wil mij excuseren,
Laat ik u beide een fraaije minuet, om op uw bruiloft te dansen, leren.
't is maar een oogenblik werk. Mijnheer, als 't u beliefd?
Rijkart
Rijd jou de drommel, of scheerje de gek met me?
Jacomijn (tegen Rijkart)
Maar Heer Rijkart; deze juffrouw pleeg in haar jongen tijd al een fenix in 't dansen
te wezen.
Geertrui
Da's waar, maar toen dansten wij naar de oude Hollandsche trant,
Toen wilden wij van al die malle Fransche modes niet weten, daar ons land nu zo
van overvloeid.
Krispijn
Omdat de juffrouw zeid dat ze de Fransche zwier niet verstaat,
Zullen we dit maar eens op zijn Oud Hollandsch klaaren!
Krispijn (pakt Geertrui en Rijkart bij de hand)
Blijf staan, mijn heer; zie zo, dat is goed; nu wel aan, als 't is gezeid, 't is tijd,
Begin maar.

3 Krispijn als Pagie
( met: Krispijn, Rijkart, Jacomijn)
Krispijn (tegen Rijkart)
Ik zeg, mijn heer, die is een graaf
De rijkste die er leefd. Hij heeft alle jaren meer als zes honderd duizend gulden
inkomen, die hij ontvangt aan klaar goud.
Rijkart
Maar wat doet uw heer met al dat goud?
Krispijn
Wel dat vereerd hij aan degene, daar hij mede trouwd.
Zodra mijn heer den graaf een juffrouw ziet, die schoonder is, als daar hij mee
getrouwd is, verlaat hij haar weer, en trouwd met de andr'en.
Ziet hij dan noch een schoonder, dan moet die weer vertrekken.
Ook geeft hij aan de ouders van de juffrouw daar hij mede trouwd,
Voor af, zo een twee drie tonnen met goud.
Rijkart
Maar hier te land meugen de mannen maar eens trouwen.
Zo lang die vrouwen, daar zij mee getrouwd zijn, blijven in 't leeven, meugen zij
zich daarna nooit weer in den echt begeeven.
Krispijn
Dat kan wel weezen, maar daar mijn heer vandaan is mag zulks vrij geschieden,
En daar is niemant, al wou je duizendmaal trouwen, die jou dat zal verbieden.
Rijkart
En wat is dat voor een land?
Jacomijn
'T zal licht Turkijen zijn!
Krispijn
Ja, Turkijen is't.
Rijkart
Dan is uw heer een Turk?
Krispijn
Neen, Hij is een geboren Franschman, maar hij heeft de meesten tijd van zijn
leeven in dat land doorgebracht.
Maar het gerucht van deze Schoone, dat hem door de faam ter ooren kwam,
Deed hem van voornemen veranderen, om hier naar Amsterdam
te trekken, en met haar, door 't huwelijk, te eindigen zijn dagen,
Dies kom ik voor af, om u, uit zijn naam, verlof tot dit huuwelijk te vragen.
Rijkart
Maar, als ik dit huwelijk nou toestond, wat zou hij als bruidschat geven,
Aan mij?
Krispijn
Drie tonnen gouds
Rijkart
Dat is te zeggen, drie maal honderd duizend gulden.
Krispijn
Even
Rijkart
Fiat, ik sta het hem toe, mits dat aan mij drie maal honderd duizend gulden aan
goud, of zilvergeld
Hier in mijn huis, vooraf, door hem, zal worden toegeteld.

4 Krispijn als Graaf
(met: Bartelomeus, Krispijn, Eduard, Jochem, Geertrui, Rijkart, Jacomijn)
Bartelomeus (tegen Krispijn)
Maar, mijn heer, Emilia is mijn bruid, en kan de uwe niet weezen, Verstaaje dat?
Krispijn
Ha! zo zijt gij mijn medeminnaar? Ik ben verblijd,
Dat gij benevens mij, al hier zo recht van pas gekoomen zijt,
Had mij uw naam, of woonplaats bekend geweest,
Ik wil u zweren, Ik had al lang bij u geweest.
Bartelomeus
En waarom?
Krispijn
Om met u te dueleren
Eduard (tegen Jochem)
En ik met u!
Jochem
Hoe, met mij?
Bartelomeus
Maar, wat bedoel je te zeggen?
Krispijn
Verstaaje 't niet? Wel aan,
Ik zal 't jou dan wat klaarder uit gaan leggen: Dat jij, met mij, lijf om lijf, moet
vechten, om deze Schoone.
En wie van ons beide komt te overwinnen, zal, tot zijn loon, haar voor zijn bruid
ontfangen.
Dus, laat ons voort beginnen,
Nou makker, hoe sta je zo? Trek van leer!
(Krispijn trekt zijn degen.)
Geertrui
Och! Zie je dat niet heer Rijkart? Deze guit trekt voor mijn neef zijn blooten
degen uit!
En dat hier in uw eigen huis.
Rijkaart
Och! Ik begin nu ook te vreezen,
dat dit allemaal schelmerij, en een deursteeke werk zal weezen.
Sluit de deur in het nachtslot!
Bartelomeus
Nee wacht, laat mij eerst uit,
Ik heb mijn leven veel te lief, als dat het om een Bruid zou stellen in gevaar. Ik
vlucht.
Geertrui
Ik ook, mijn hart is reeds vol schroomen!
Jochem
Ik volg jou na, Sinjeur, want ik wil, om geen vrouw het leeven zijn benomen.
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