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De klucht van de drie minnaars 

 

WIJF 

 

KOSTER 

 

PASTOOR 

 

JONKMAN 

 

 

 

Decor: 

Het decor bestaat uit een front van een huis met ernaast een kerkhof.  

Voor de graf-scene is het belangrijk dat men de reacties in de kist kan zien. 

In mijn eigen interpretatie heb ik een stelling gebruikt, hierdoor kon ik met een valdeur 

(onderaan de stelling) de kist voorstellen.  

 

Dit wagenspel is gebaseerd op een ‘oud-Vlaamsch’ wagenspel uit de middeleeuwen. Om die 

reden is ook de rijmvorm behouden.  

 

 



 

 

 

 

001 WIJF: O, gij wijveken, wat zijt ge schoon, 

Kan ik wel zeggen, zonder schroom, 

Over mezelf dan, want naar men meent 

ben ik van een goede borst gespeend. 

’t Is daarom dat ik worde geliefd 

door niet minder dan drie minnaars, alstublieft. 

Maar ik mag er in de verte niet aan denken 

die onnozelaars te bedienen op hun wenken. 

Ze willen enkel de geneugten van het bed 

zonder trouwen, ben ik daar niet mee opgezet. 

Ze zullen, alle drie, dra komen, alhier 

en dan beloof ik u leute en plezier. 

Want ik ga die rekels eens stevig pakken 

door met elk van hen een poets te bakken. 

Hola, daar komt de eerste vrijer al aan 

Ik zal maar fluks naar binnen gaan. 

Nu zal de klucht pas echt beginnen: 

Van ’t wijf en van de drie die haar beminnen. 

Ik ga boven door mijn venster hangen 

genietend van zijn grenzeloos verlangen. 

002 KOSTER: God, wat zou ze mij gelukkig maken 

met weinig. Die schoonheid in me vele waard 

Met haar in bed de liefde smaken 

dan werd mij moede hartenpijn bespaard 

Hé, schoonheid, hé. Spreekt tot mij 

of slaapt gij dan ? 

003 WIJF: Wie zijdet gij ? 

004 KOSTER: Ik ben het, kijkt, uwen man ! 

Ik ben gekomen te negen uren 

zoals ik u heb moeten beloven. 

005 WIJF: Stil toch, denk aan de geburen. 

Zijt ge alleen, ik kan ’t haast niet geloven. 



 

 

006 KOSTER: Er is geen ander mens hier te bekennen 

Ik ben alleen, zoals je ziet. 

Och lief, laat mij u toch verwennen 

of ik kan niet leven. 

007 WIJF: Och, dat meent gij niet. 

008 KOSTER: Dat doe ik wel. Waarom zegt gij dat? 

Zou ik de koude wind trotseren 

Als ik u niet lief zou hebben gehad? 

Een ander zoudt zich niet verweren 

om in zijn hof, bij deze kou 

achter zijn stoof zich te verwarmen. 

Dat is hoeveel ik van u hou. 

Och, neemt mij toch in uw armen 

Laat mij binnen, voor ik bevries 

009 WIJF: Hebt gij mij lief? 

010 KOSTER: En of. Dat kunt gij niet geloven. 

Meer dan van een ander mens ! 

011 WIJF: Wilt gij mij dan iets beloven ? 

012 KOSTER: Vraagt gij mij eender welke wens, 

Ik zal doen wat ik maar kan. 

013 WIJF: Zeg mij, zijt gij een moedig man ? 

Welaan, er staat een doodskist daar. 

Die draagt gij naar ’t kerkhof, alwaar, 

gij gekleed in dit wit laken, kijk 

erin gaat liggen, als een lijk ! 

Wat ge ook hoort of wat geschiedt. 

014 KOSTER: O, schone bloem, ik weiger niet. 

Geef hier die kist, ik kruip er in. 

015 WIJF: Dan is dat ook wel naar mijn zin. 

Geluk ermee en maakt u nu maar voort. 

016 KOSTER: Ik zal dit doen, zoals het hoort. 

Ik zal daar gaan en liggen zwijgen 

als ik daardoor mijn lief kan krijgen 

Dan is dat goed, ik zal niet klagen. 



 

 

Als dan de klok twaalf heeft geslagen. 

Zal ik in mijn lief haar bed gaan kruipen. 

017 WIJF: O, van ’t lachen krijg ‘k bijna de stuipen. 

Die dwaas heeft zich goed laten foppen. 

Maar ik zie de pastoor, dus ik ga me weer verstoppen 

018 PASTOOR: He, zeg hé. 

019 WIJF: Wie is ’t die ik daar hoor? 

020 PASTOOR: Ik ben ’t, schat, mijnheer pastoor 

Laat mij binnen, zodat ze mij niet zien 

staan in deze straat. 

021 WIJF: Welk uur is het? 

022 PASTOOR: Tien. 

023 WIJF: Wat doet ge hier zo laat? 

024 PASTOOR: Laat mij bij je komen, boven. 

025 WIJF: Ja, maar dan moet je mij iets beloven 

en dat je ‘t deze nacht nog doet. 

026 PASTOOR: Ja, wat het ook is. 

027 WIJF: ’t Is voor je eigen goed. 

028 PASTOOR: Zeg maar wat je wil hebben gedaan 

029 WIJF: Met dit laken zal je dadelijk gaan 

naar het kerkhof, zo vraag ik 

en op een kist gaan, al heb je schrik. 

En noten kraken, die ik u zal geven 

Maar al zou je geesten horen beven 

toch blijft ge verder noten kraken. 

030 PASTOOR: Mijn uitverkoren wijf, daar zal ik over waken 

Zal ik dan met u mogen vrijen? 

031 WIJF: Ja, als je dat hebt gedaan. 

032 PASTOOR: Dat zal mij verblijen. 

Hoe lang wil je dat ik daar wacht? 

033 WIJF: Tot middernacht. 

034 PASTOOR: Als al dat zoete naar me lacht 

moet ik door het zure, geef hier, die noten. 

035 WIJF: Kijk, daar zijn ze. 



 

 

036 PASTOOR: Dat zijn toch wel stoten 

Gij ziet mij: ik voel me niet zo goed. 

God behoede mij van alle rampspoed 

want mochten de geesten mij ontwaren 

is dat niet zonder gevaren. 

Al was ik van staal, ‘k was een dode man. 

Ha, daar is de doodkist dan 

waar ik verwacht wordt heen te gaan. 

Met schrik in ’t hart zal ik erop staan 

met dit laken. God zal over mij waken. 

Wat is ze hard. 

037 KOSTER: Wat hoor ik daar kraken?  

’t Zijn dode beenderen. Ik verlies mij zinnen. 

Erbarmen! 

038 PASTOOR: Wat is dat hier binnen? 

Een dode die spreekt? O wee, o wee. 

Veni creator domine. 

En het hele vers magnificat. 

039 KOSTER: Ik moet hier uit geraken. 

040 PASTOOR: Wat is dat. 

De dode wil eruit. Ik zal trachten 

harder te drukken op zijn graf. 

041 KOSTER: Ik zal nog versmachten. 

Hoort ge, geest, ga van de kist af. 

042 PASTOOR: Nooit had ik zoveel pijn en smart 

Ik zweet water en bloed van schrik. 

043 WIJF: Nooit een mooiere vertoning zag ik. 

En zoals het u zal zijn opgevallen 

heb ik die twee bespot voor uw allen. 

De pastoor, de koster, god zal ‘t lonen 

En ik weet zeker dat de derde ook zal komen. 

Dat is een jonkman, gij zult ontdekken 

dat hij ook hoort bij die gekken. 

Hij is daar, gehaast komt hij ten toneel. 



 

 

044 JONKMAN: O liefelijke schat, o mooi juweel. 

Die ik in mijn hart heb uitverkoren. 

Gij staat daarin gegrifd 

en boven andere uitverkoren. 

Hey, zeg, hey. 

045 WIJF: Wie staat daar van voren? 

046 JONKMAN: Ik, mijn lief. Gij kent mij toch? 

047 WIJF: Wat zegt de klok? 

048 JONKMAN: Elf en nog. 

Laat mij binnen in goed vertrouwen 

049 WIJF: Ik vertrouw niemand. 

050 JONKMAN: Zonder bijbedoeling, in vriendschap en trouwe 

begeert ik u.  

051 WIJF: Dat mag niet. 

052 JONKMAN: Iets misdoen aan u 

zou ik nooit van mijn geld. 

053 WIJF:  Hebt gij mij lief? 

054 JONKMAN: Ja, ben je nu gesteld? 

Laat me nu binnen, ’t zal u niet spijten. 

055 WIJF: Wil jij mij dan een zaak bepleiten 

Die ik u bidden zal ter tijd. 

Dan mag je met me slapen. 

056 JONKMAN: Zeker, zonder respijt. 

Al verdiende ik zo de hel, 

nog zou ik het doen. 

057 WIJF: Welaan dan, ziet ge daar dat duivelsvel? 

058 JONKMAN: Dat is altijd een vreemd fatsoen. 

059 WIJF: Kort en goed, je moet het aandoen. 

En deze ketens langs de straat slepen 

Kerkhofwaarts. 

060 JONKMAN: Ik heb het begrepen. 

Maar wat moet ik daar bedrijven? 

061 WIJF: Ik zal ’t u zeggen: gij zult daar blijven 

en naar een doodskist zoeken, die je daar ziet 



 

 

die je brengt dan, meer niet 

Hier voor mijn deur, nog deze nacht. 

062 JONKMAN: Ik zal het doen. 

063 WIJF: Haast u uit alle macht. 

En breng ze hier met alles wat erin ligt. 

064 JONKMAN: Och lief, ik ben u verplicht. 

Maar zeg, hoe staat me dit habijt? 

065 WIJF: Vreselijk. 

066 JONKMAN: Nu dan, ziet dat ge nog wakker zijt. 

Ik breng die doodskist naar je haard. 

Mij dunkt, ik ben niet snel vervaard 

Al kwam ik Satan zelve tegen. 

Maar beter van de die gezwegen. 

Ik ben aan ’t kerkhof. Wat zie ik daar? 

Een wit laken? Recht staat mijn haar. 

067 PASTOOR: Bij mijn eigen dood, wat gaat er ginder? 

Het is de duivel, niets minder waar. 

Erbarmen. 

068 KOSTER: Is de duivel daar? 

Hij zal me de hel in dragen. 

069 PASTOOR: Wat moet ik nu doen, zal ik vragen? 

De dode spreekt en de duivel komt. 

Nu ben ik eeuwig verdomd. 

Ik had nog nooit groter verdriet! 

070 JONKMAN: Het is een spook en het beweegt, ziet. 

Mijn God, ik verlies mijn verstand. 

071 PASTOOR: De duivel spreekt. 

072 KOSTER: Wil die hierin, ik hoop niet want 

dan ben ik helemaal gezien. 

073 JONKMAN: Waarom heeft die zotte trien 

mij ook het kerkhof opgestuurd? 

074 PASTOOR: De duivel heeft mijn plan verzuurd. 

Ik had nog nooit een grotere vrees. 



 

 

075 KOSTER: In mijn lichaam verstramt elke pees. 

Ik durf me niet te verroeren of te ademen. 

076 JONKMAN: Zou ik met mijn ketens rammelen? 

Om te zien of ik hem bang kan krijgen 

En nog wat vreselijk zal brullen en hijgen 

Alsof ik Lucifer zelve waar. 

Buha, hoeoe, haaaaa ! 

077 PASTOOR: Wat is dat daar? 

Ik ga lopen, of ik verlies mijn zinnen. 

078 JONKER: Ik bedank alle koningen en koninginnen 

dat ik de dode heb verjaagd. 

Nu wil ik verder, onversaagd, 

de kist laden op mijn rug, zowaar. 

Hulp, wat is die kist zo zwaar 

Ik kan ze met moeite verdragen. 

079 KOSTER: Ik ga nu naar de hel. Nu kan ik klagen 

de duivel draagt de kist al weg 

080 JONKMAN: Ik val haast van mijn stokje, zeg 

God allemachtig, de dode kan spreken. 

081 KOSTER: De duivel wil mijn hals breken. 

Hij laat mij vallen, was ik er hier maar uit. 

Ik hoorde nog nooit van mijn dagen zo’n geluid. 

Oei, oei, de duivel staat hier voor. 

Ik wil gaan lopen, maar kan er niet door. 

Wat narigheid door mijn schat haar node. 

Oei, daar ginder staat nog een dode. 

Aan het huis van mijn lief 

Ik ga nog iets krijgen van deze grief. 

Maar schoonheid is voor lang 

082 JONKMAN: Ik was nog nooit in mijn leven zo bang. 

Toen ik die dode hoorde praten. 

Gelukkig heeft hij mij weer alleen gelaten 

Ik kan die kist weer verder tillen. 



 

 

083 PASTOOR: De duivel komt terug, wat erger kan je willen 

Ik zal al mijn zinnen verliezen. 

084 KOSTER: Wat zal ik doen? 

085 PASTOOR: Zal ik voor lopen kiezen? 

Want het is te zien, ik ben verloren. 

086 JONKMAN: Ik heb nog nooit een dode zo kunnen horen.  

Zal ik de kist laten vallen 

En weglopen. 

087 WIJF: Staat stil, gij allen. 

Blijf staan, meteen. 

088 PASTOOR: Waar kunnen we nu heen? 

De duivel komt, laat mij binnen. 

089 JONKMAN: Ik ben geen duivel. 

090 KOSTER: Nu zie ik het ook. 

Wie zijt ge dan? 

091 JONKMAN: Ik woon in deze stad. 

En ben een mens. 

092 PASTOOR: Ook ik ben dat. 

Ik ben geen geest, zoals ge denkt. 

093 KOSTER: Ik ook niet, voorwaar. 

094 JONKMAN: Zeg ons dan eens wie gij zijt. 

095 KOSTER: Ik ben de koster. 

096 PASTOOR: En ik ben de pastoor. 

097 JONKMAN: En ik ben de jonkman, uit genen bouw. 

098 KOSTER: Door u viel ik bijna flauw 

Wat hebt gij mij vrees aangejaagd, deze nacht. 

099 PASTOOR: Ik was bijna dood. 

100 JONKMAN: En ik viel bijna in onmacht. 

’t Is een wonder dat ik bij zinnen bleef. 

101 KOSTER: Wat kwam gij daar doen? 

102 JONKMAN: Ik was er voor verleid, 

de liefde voor een vrouw deed me dit doen. 

103 KOSTER: Bij mij ook,  

De liefde voor een vrouw, voorwaar 



 

 

104 PASTOOR: Ik zeker ook. 

105 JONKMAN: Ik hoor hier in ’t openbaar 

wij zijn met drieën voor de gek gehouwen 

door de schoonheid van de vrouwen 

106 KOSTER: De grootste schuld is de liefde 

voor een vrouw, die ons heeft bedrogen. 

want sluwheid kan bij hen gedogen 

want al die mannen, van te voren 

zijn toch uit een vrouw geboren. 

Dus als wij door hen bedrogen worden, samen. 

hoeven wij ons toch niet te schamen 

dat ons dit is overvallen. 

Vaarwel, God beware u allen. 


