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TIJL UILENSPIEGEL
EN DE LIEFDE

Louis Contryn
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INLEIDING

“Tijl Uilenspiegel en liefde” is zeer vrij gebaseerd van een oude vertelling uit de reeks over
de zestiende eeuwse schavuit. Het wordt weergegeven in de vorm van een eenakter. Het
vertelt hoe Tijl de gierige boer kan overtuigen om zijn dochter als bruid af te staan aan de
hoeveknecht op wie ze verliefd is.
Op het toneel
Deze eenakter is bedoeld voor jongeren. Ook voor volwassenen is het geschikt om op te
voeren.
Duurtijd
Circa 20 minuten.
Personen
Boer Sander, de gierige boer
Stopsel, de naïeve hoeveknecht
Marieke, de lieftallige dochter van boer Sander
Tijl Uilenspiegel
De eendjes en het varken kunnen gesuggereerd worden met de typische geluiden
Decor
Achteraan de gevel van een oude hoeve en een varkensstal.
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Verteller: Dat Tijl Uilenspiegel een grappenmaker was weten we al lang. Dat hij
daarenboven een goed hart had zal blijken uit deze opvoering. Het gebeurde in een klein
Vlaams dorpje jaren geleden. Er leefde een boer die zo gierig was dat hij een cent in
tweeën zou bijten. Het verhaal begint zeer eenvoudig. Een kip trippelt te voorschijn, zoekt
een plaatsje, legt een ei. Ze kakelt triomfantelijk en loopt weg. Boer Sander, zo heet die
gierige boer, komt op en vindt het ei.
Boer Sander: (kwaad): Ei Eijeijei! Een ei! Wat komt dat ei hier doen? (roept): Stopsel!
Hier komen! (roept nog eens nu kwaad) Stopsel! Waar zit jij, mormel! Stopsel! Nietsnut!
Stuk ongeluk! Kom te voorschijn! (Nu zeer luid): Sto...opsel!!
Stopsel (komt bevend op): Heb jij mij geroepen, baas Sander?
Boer Sander: Heb je mij niet gehoord?
Stopsel: Toch wel, baas Sander. Heel goed zelfs.
Boer Sander: Wat betekent dat?
Stopsel: Wat, baas Sander?
Boer Sander (wijst met zijn stok): Dat daar zie!
Stopsel: Dat daar? Dat is een ei, baas Sander.
Boer Sander: Dat zie ik ook wel, kalfskop! Maar hoe komt dat hier?
Stopsel: Ha! Dat heeft een kip hier gelegd, hé baas.
Boer Sander: Natuurlijk heeft een kip dat ei gelegd. En geen varken! Maar die kippen
mogen hun eieren niet verloren leggen. Eieren kosten geld. Dat weet jij toch, Stopsel?
Stopsel: Zeker, baas Sander, dat weet ik.
Boer Sander: Welnu dan! Jij moet op de kippen passen! Is dat goed verstaan? (Hij steekt
Stopsel met zijn stok.)
Stopsel: Au! Ja, baas, goed verstaan, baas.
Boer Sander: Of moet ik misschien een knoop in je oren leggen? (Hij steekt hem opnieuw
met zijn stok.)
Stopsel: Au! Nee, baas Sander, niet doen.
Boer Sander: Pak dan heel voorzichtig dat ei op en legt het bij de andere. Maar
voorzichtig, hé!
Stopsel: Ja, baas. (neemt beverig het ei op.)
Boer Sander: Vooruit! Weg ermee. En past in het vervolg wat beter op mijn kippen!
(steekt Stopsel opnieuw.
Stopsel (kermt): Au! Oei! Ja baas! (hij loopt weg.)
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Boer Sander (mort in zichzelf): Die weet niet wat dat allemaal kost. Die weet niet wat
centen zijn. En nu mijn varken. Daar zal ik ook een heel pak geld aan verliezen! Oejoejoe...
(Hij sloft weg.)
(Men hoort Marieke van in de verte. Ze lokt de snaterende eendjes. Ze strooit eten uit een
mandje en zingt opgetogen:)
Marieke :
Lekker eten, smak, smak, smak.
Eet maar veel, een volle zak!
Smikke smik, smikke smik.
Eet je dik. Eet je dik,
Eet maar lekker, eet maar veel,
Ieder eendje krijgt zijn deel,
Lekker eten, smak, smak, smak!
En als je dik bent dan kunnen we je verkopen op de markt. En dat brengt geld op. En dan
is vader weer goedgezind. Alles is op. Nu vlug in je kot. Hop, hop, hop! (De eendjes lopen
snaterend en kwakend weg.)
Tijl Uilenspiegel (loopt op en geeft Marieke speels een tik en roept): Joehoe!
Marieke (schrikt even): Hé!...
Tijl (lacht): Dag Marieke!
Marieke:O, jij bent het, Uilenspiegel!
Tijl: Weet jij wat ik nu vind, Marieke?
Marieke: Nee, Uilenspiegel.
Tijl: Dat jij met de dag mooier wordt!
Marieke (is een beetje verlegen): Maar Uilenspiegel toch!
Tijl: Zeker. Laat me je eens goed bekijken.
(Hij draait haar enkele keren rond en bekijkt haar.) Hoplala! Zie je wel! Haha! En is die
hoofddoek wel nodig? (Hij doet hem af.) Olala!
Marieke (laat haar haren wapperen en vraagt): Zo?
Tijl: Ja, dat is het! Nu ben je nog mooier!
Marieke (zegt met gefingeerde verontwaardiging): Zeg eens, Tijl!
Tijl (vraagt): En hoe gaat het met je papa, Marieke?
Marieke: Die? Nog altijd even gierig.
Tijl: Waar is hij nu?
Marieke: Dat ik het niet weet. Hij is zeker Stopsel aan het bespioneren.
Tijl: Tot straks dan, Marieke, mooi kind! (Hij gaat weg.)
Marieke (lacht): Die Tijl toch. Ik mooi zeker? Holala...
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Stopsel (loopt op en rent Marieke bijna voorbij. Maar dan draait hij zich en roept blij): Dag
Marieke! (En dan schrikt hij): Hé! (Hij valt op zijn achterste.) Amai! (Hij roept verbaasd:)
Wat ben jij mooi, Marieke!
Marieke (schiet in een lach): Maar Stopsel toch! Wat krijg jij nu?
Stopsel: Dat ik verschiet, hé Marieke, omdat jij zo mooi bent.
Marieke: Begin jij nu ook al, Stopsel? Allee vooruit, dwaze. Sta recht!
(Ze trekt hem recht, schuift uit en valt op hem. Ze schatert het uit): Hahaha... Vooruit
Stopsel. Opstaan!
Boer Sander (loopt op en tiert woedend): Hé! Wat betekent dat?
Marieke en Stopsel (schrikken en kruipen haastig recht): Oei!...
Boer Sander (roept tegen Stopsel): Wel?!
Stopsel: Niks baas Sander. Niks!
Boer Sander: Aan het werk jij! (Hij slaat hem met zijn stok.)
Stopsel (kermt): Au!
Boer Sander: En direct! Stuk ongeluk!
Stopsel (klaagt): Aaa! Ja, Baas Sander. Direct, baas Sander! (Hij vlucht weg.)
Boer Sander (keert zich naar Marieke): En jij, Marieke. Niet met die Stopsel, hé! Jij zult
trouwen met een meneer van de stad. En daarmee gedaan! Ik heb al last genoeg met mijn
varken. (Hij gaat weg in het varkenshok.)

