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HET VERHAAL 
DE MOPPENTAPPENDE VUILNIS

Jo de Pinguïn is een reporter.  

Hij werkt voor Dé Krant, niet 

zómaar een krant.  Normaal 

schrijft hij de rubriek met beurs-

cijfers.  Van zijn hoofdredacteur 

heeft hij de opdracht gekregen 

om een artikel te schrijven 

over gekken, zotten en excen-

triekelingen.  Hij heeft daar 

geen zin in, maar volgens de 

hoofdredacteur willen de lezers 

een keer goed lachen.  Door 

die idioten en gekken uit te 

lachen, zullen ze zichzelf weer 

beter voelen.  En gaan ze meer 

kranten kopen.  Jo heeft van 

zijn hoofdredacteur een bruine 

envelop meegekregen.

Hij maakt de envelop zorgvul-

dig open, en vindt een brie�e 

waarop de domste opdracht 

staat die hij ooit kreeg: ‘Ga 

naar Haalst. Op de hoek 

van de Donkersteeg en de 

Kolderdreef bevindt zich 

een moppentappende 

vuilnisbak.  Interview 

hem, en kom terug 

met een moppen-

rubriek voor Dé 

Krant!’

Jo is echt 

ontgoocheld.  Wat 

voor snertopdracht is 

dat nu weer?  Kan 

hij zich niet beter 

bezighouden met 

het ordenen van de beurs-

tabellen in plaats van 

vuilnisbakken te interviewen?  

Maar ja, ‘de walrussnor’ tegen-

spreken is ook geen optie...  dus 

zet hij tegen zijn zin zijn helm 

weer op en snort hij naar Grol-

legem.

Het is er een drukte van je-

welste.  Drie politiecombi’s en 

tientallen ramptoeristen staan 

rond de vuilnisbak.  Die staat 

van boven tot onder vol graffiti.  

Het is geen gezicht.  Zeker twin-

tig tags ontsieren de bedrukte 

moppentapper.  “Een ernstig 

geval van vandalisme,” zegt de 

politiecommissaris tegen de 

omstanders.  “Heeft iemand van 

u iets gezien?” De omstanders 

kijken alle richtingen uit, 

maar niemand 

kijkt naar de 

commissaris.  

Typisch: nie-

mand heeft 

iets gezien of 

gehoord, nie-

mand heeft 

er iets mee 

te maken, ze 

kwamen alle-

maal toevallig 

net langs...

“En de vuil-

nisbak zelf?  

Heeft die niets 

gezien?” Dat 

had Jo beter 

niet gezegd.  

De commis-

saris kijkt hem 

ernstig aan. 

“Wie bent u?  En wat doet u 

hier?  Hebt u hier iets mee te 

maken?” 

“Neenee,” stottert Jo, “ik schrijf 

voor Dé Krant en ik kwam hier 

om de vuilnisbak te intervie-

wen.  Hij zou naar het schijnt 

altijd moppen tappen?”

“Zozo, een reporter, en dan 

nog wel van Dé Krant.  Mis-

schien kun jij ons wel helpen!  

We krijgen geen woord uit die 

vuilnisbak, misschien heb jij wel 

interviewtrucjes om hem iets 

te laten zeggen.  Probeer maar 

eens.”
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Phoe, interviewen is niet direct 

Jo’s specialiteit.  De tags alfabe-

tisch ordenen, dat zou hij beter 

kunnen, maar deze kans mag hij 

niet laten gaan.  

“GoeiedagDéKrantwatiser-

metugebeurd?  Hebtukun-

nenzienwiehetgedaanheeft?  

Enwanneerwasdat?  Ishet-

trouwenswaardatualtijdmop-

penvertelt?  Kanueronsnueens-

éénvertellen?” De vuilnisbak 

antwoordt niet.  Hij kan geen 

letter gezegd krijgen, hij vindt 

de juiste mop niet om het te 

vertellen.  Daarbij heeft hij zelfs 

de vragen niet begrepen.  Het 

waren er ook zoveel tegelijk.  De 

interviewtechniek van Jo kan 

nog wat bijschaving gebruiken.

Maar dan krijgt Jo een goed 

idee.  Hij haalt het potlood van 

achter zijn oor en vouwt zijn 

notaboekje open op een lege 

bladzijde: “Hier, teken het maar, 

misschien gaat dat gemakkelij-

ker?”  

De vuilnisbak begint te tekenen.  

Hij heeft er talent voor.  Het is 

bijna een stripverhaal dat klaar 

is om uitgegeven te worden.

De commissaris herkent de graf-

fitispuiters op de tekeningen.  

Ze zijn daarnet in de menigte 

nog tegen hem aan gelopen.  

“Rare kwasten,” had hij toen nog 

gedacht.  En misschien hadden 

de verfvlekken op hun handen 

en de spuitbussen in hun broek-

Tips om iets met het verhaal te doen: 

Organiseer eens een competitie.

 Om de beurt mogen je leden een mop vertellen die begint met 

“Het is...”.  Wie kan er zo de meeste moppen vertellen?

 Of laat je speelclubbers moppen tappen, mét applausmeter.  Zijn 

de moppen van de leiding beter dan die van de speelclubbers?  

Vast niet!

Waarom houd je je mond niet?  Zwijg een hele Chironamiddag 

en communiceer enkel met tekeningen.  Je mag geen woorden 

opschrijven, enkel tekeningetjes maken.  Je kunt dit ook een keer 

proberen op de leidingskring, maar dan zal die wel lang duren.

Moppen heb je in verschillende soorten.  Een van die soorten is de 

mop met “Er was eens een Belg, een Nederlander en een Duitser...”.  

Duik in je verkleedkoffer en speel met je afdelingen moppen na tot 

je niet meer bijkomt.  Wie weet kun je hiermee zelfs een groeps-

feest opvrolijken?

Hoewel de vuilnisbak er niet om kon lachen, kan graffiti best wel 

leuk zijn.  Kunnen de muren van je lokaal een nieuw kleurtje ge-

bruiken?  Laat je een keer volledig gaan met spuitbus en verfkwast.  

(Workshops kun je o.a. vinden bij www.graffiti-jeugddienst.be.)

zakken toen al een belletje 

moeten doen rinkelen, maar ja, 

ook de commissaris was op dat 

ogenblik een poging aan het 

doen om de vragen van Jo te 

ontcijferen.

Al snel worden de daders op-

gepakt.  De wasbeurt voor de 

vuilnisbak zal hen een aardige 

duit kosten.  “Een dure grap,” 

mompelt de vuinisbak, “en ik 

heb ze niet eens zelf uitgevon-

den.”

Jo is tevreden.  Hij kan terug-

snorren naar de redactie.  Hij 

heeft dan wel geen moppen-

rubriek, maar hij heeft wel 

een geweldig verhaal met een 

bijbehorende strip.  Hopelijk is 

de walrussnor daar ook tevre-

den mee...


