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PERSONAGES
(5 dames - 9 heren – figuratie)
Giele
Lotte
Kamiel
Caroline, zijn dochter
Agent Keizers
Manse
Lieske, dochter van Giele
Charles, zoon van Lotte
Prosper
Man van de vuilkar
Juffrouw Buunvoets
Burgemeester
Opper-inspecteur
Facteur
Vuilnismannen
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E E R S T E B E D R IJ F

(Het toneel stelt als fond enkele huizen voor waar respectievelijk, Manse, Lotte,
Giele, Kamiel en Prosper wonen.)

1ste toneel
Vuilnisman, Lotte, Lieske, Kamiel, Manse en Prosper.

(Bij het opgaan van het gordijn komt de vuilnisman op.)

VUILNISMAN : De vuilkerre!

Lied
(Tijdens de zang komen Lotte, Lieske, Kamiel, Manse en Prosper op met hun
vuilnisemmer. De vuilnisman draagt de emmers af, brengt ze leeg terug en smijt
ze op de grond. De laatste is deze van Kamiel. Na de zang.)

VUILNISMAN : (Smijt Kamiels vuilnisemmer op de grond.) Voila!!
KAMIEL : Eela, spekkentrekker, op uw gemak, hein?! Mijne vuilbak is niet gemaakt veur
er mee te smijten, zulle!
VUILNISMAN : Wat moet 'k er mee doen? Hem in de watte draaien?
PROSPER : 't Zal ulder varen als we onze nieuwe vuilbak zullen krijgen, daar zulde zo
niet meugen mee jongleren, zulle. (Prosper spreekt met sisklank)
MANSE : Kijk ne keer, heel mijne bodem is 't er uit!
VUILNISMAN : Ja, 't zal tijd worden dade uwe nieuwe vuilbak krijgt!
PROSPER : Moesten w'ulder geloven, we mochten alle jaren ne nieuwe kopen!
VUILNISMAN : Zeg ne keer, moesten we ieder vuilbakske weer schuune op zijn plaatse
zetten van waar dat w'hem g'haald hèn, we zou'n dag en nacht meugen werken!
KAMIEL : Jamaar zeg, spekkentrekker, tussen weere zetten en smijten en schieten is er
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nog een groot verschil, zulle!
VUILNISMAN : Van schieten gesproken, ge zijt g'ulder hier in 't Sieklien ook niet
gemakkelijk van afschieten. 't Is al 'k weet niet hoeveel maanden en 'k heb mijn
Nieuwjaar NOG niet g'had.
MANSE : Ei, we zou'n er nog wat geld moeten bijgeven zeker!
VUILNISMAN : Goed weten, geen geld, geen leute! (plezier) Saluut! (af)

2de toneel
De vorigen min vuilnisman.

KAMIEL : Wat peisde (denkt) gij daarvan?
LIESKE : Diene mens heeft gelijk, ge peist g'ulder (jullie) zeker dat de mannen van de
vuilkerre niets te doen hèn!
KAMIEL : Oei oei oei, ge hoort wel dat uw vader ook aan de vuilkerre werkt!
LIESKE : En tons? (en dan) is dat een schande misschien?
KAMIEL : Neen, maar als al de mannen van de vuilkerre onnozele spekkentrekkers zijn,
gelijk uw vader, verwondert het mij geen beetje dat ze met ons vuilbakken
smijten!
LIESKE : (kwaad) Oh gij deugniet! Ge zijt stout omdade weet dat mijn vader hier niet is!
Maar binnen een kwartierke is hij thuis! Ge kunt het hem tons zelve zeggen...
gij... gij... gij deugniet! (af in huis met haar vuilnisemmer)

3de toneel
De vorigen min Lieske.

KAMIEL : Kijk ne keer toe, de dochter van Giele de vuilkerre maakt heur kwaad! (Allen,
uitgenomen Lotte, lachen.) Wat peisde wel dan, Giele, heur vader, mag ons
vuiligheid wegdragen! (Allen beginnen terug te lachen.)
LOTTE : (ijzig kalm bij Kamiel) Roste kivie, als ge nog ene keer kwaad klapt van Giele,
gade met mij te doen hèn, zulle!
KAMIEL : Och Heere, madam Lotte, gaat er heur ook mee moeien! Ze weet ook met heur
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pretentie gene weg!
LOTTE : Pretentie!
KAMIEL : Ja pretentie! Want heure zeune is ne spekkentrekker van een schoolmeesterke,
en zij loopt steke zot (stapelzot) van Giele de vuilkerre. (Allen lachen)
LOTTE : Ik lope zot van wie da'k ik wille, zulle, roste lelijkaard! (neemt kwaad haar
vuilnisemmer op en af in huis)

4de toneel
Kamiel, Manse en Prosper.

KAMIEL : Dat is 't venijn van 't Sieklien hier!
MANSE : Ja, en 't is er nog niet op verbetert sedert dat ze zo een beetje mee Giele van de
vuilkerre begost is! 'k Neem wel aan, zij is een weeuwe (weduwe) en hij is ne
weeuweire (weduwnaar), maar t'is toch geen rede veur daarveure zo van uldere
neuze te maken!
PROSPER : (Heeft ondertussen z'n vuilnisemmer genomen.) Bezie nu ne keer mijne
vuilbak... 't Is percies nen akkordeon van hem zo gestadig tegen de grond te
smijten.
MANSE : (toont de hare) Ja, en kijk ne keer naar de mijne, 't is gelijk een vijg geworden.
KAMIEL : Jamaar en ge meugt nog niet vele zeggen tegen die spekkentrekkers, of ze
zou'n hem niet meer uitgieten!
MANSE : En dat ne mens maar wist waar dade daar moet veur gaan reklameren!
PROSPER : Kunde gij dat ne keer niet arrangeren, Kamiel?
KAMIEL : Zeg Prosper, ze zeggen wel tegen mij: den burgemeester van 't Sieklien, maar
daarveur ben ik nog den burgemeester van Gent niet zulle! En ook daarbij, wat
avance van nu nog te reklameren; er is toch sprake dat we ne nieuwe vuilbak
krijgen!
PROSPER : Dat is geen rede dat ze mee den onze moeten smijten! Kunde'r ne keer niet
mee agent Keizers van spreken? 't Is toch een goede kennis van u!
KAMIEL : Van mij nu percies wel niet...
MANSE : 't Is meer een goede kennis van uw dochter, hein Kamiel?
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KAMIEL : 't Is te zeggen, hij spekketrekt een beetje achter mijn dochter Caroline...
PROSPER : Awel, expliqueert hem dat ne keer van ons vuilbakken...
KAMIEL : Jamaar een minuutje hein Prosper, 't is niet omdat hij zot loopt van mijn
dochter Caroline, da'k hem daarveure over mijne vuilbak moet beginnen... (Heeft
ondertussen z'n vuilnisemmer genomen, beziet deze plots aandachtig) Zoud'et
kunnen geloven? Diene spekkentrekker van Lotte is mee mijne vuilbak weg!
(klopt nijdig op de deur van Lotte) Hé Lotte!! Lotte! (tot de anderen) Miljarde,
zou het een ros zijn, ja! Mijne vuilbak is wat beter dan den heure en ze pakt al rap
de mijne mee.

5de toneel
De vorigen, Lotte.

LOTTE : (op uit huis) Wat scheelt er?
KAMIEL : Zeg ne keer snelle (mooie) madam, wilde ne keer subiet (direct) mijne vuilbak
were geven!
LOTTE : (verwonderd) Wat vuilbak?
KAMIEL : Ge moet van kromme aas niet gebaren! g'Hebt mijne vuilbak in uw helle
gesleept. (geeft haar de emmer) Hier is den uwe, vuilen dief.
LOTTE : Op uw gemak zulle roste kiekendief! Da'k niet bang was van mijne vuilbak vuil
te maken, maar 'k smeet hem op uwen hekke (nek)!! (af met emmer in huis)
KAMIEL : Wat peisde gij van diene spekkentrekker! Ne mens zou nog zijn eigen
marchandieze niet meugen were vragen, als ge u mee uw eigen ogen zienderogen
ziet bestelen!
MANSE : 't Is gelijk of dade gezegd hebt Kamiel: Lotte heeft het groots op; ze vrijt met ne
man van de vuilkerre...
PROSPER : En heure zeune is schoolmeester.
KAMIEL : Is heure zeune schoolmeester, mijne toekomstige schuunzeune is Keizer, enfin,
hij heet Keizers, maar hij is agent!
LOTTE : (Op met andere emmer, ze smijt hem een eindje verder.) Daarzie, muileman
(zagevent), uw stuk vuilemmer weer!
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KAMIEL : Mensen, ge zijt getuigen! Ze heeft mijne splinternieuwe vuilbak tegen de
stenen gesmeten!
LOTTE : Splinternieuwe vuilbak?! Hij is gelijk de scheven toren van Ekkergem!
KAMIEL : Al was hij zo scheef als gij, scheve spekkentrekker! Die mensen zijn hier
getuigen! g'Hebt mijne vuilbak gepikt en g'hebt hem daarna tegen de kasseien
geklopt!
LOTTE : Ja, dat die mensen veur u zullen getuigen, dat geloof ik wel!
PROSPER : Mankeert er iets aan mij misschien?
LOTTE : (doet Prosper na) Iets aan u mankeren? Integendeel, g'hebt iets te vele! (spreekt
nu normaal tot Kamiel) Maar al de mensen in 't Sieklien hier zijn bang van u,
omdat g'altijd de grote muile (mond) hebt, ze noemen u daarveure Burgemeester
van 't Sieklien! Maar ik plakke uwe roste (rosse) smikkel op mijn scheef gelopen
talons zulle!
KAMIEL : Jamaar we weten al dat ge't groots op hebt. Manse heeft het daarjuust gezegd!
Hein Manse?
MANSE : (zich terugtrekkend) Jamaar Kamiel, ne mens zegt zoveel... Ik trekke mij geen
ruzie aan!
KAMIEL : (tot Lotte) 'k Weet wel dade nijdig loopt op mij en mijn dochter! Ge kunt het
niet verkroppen hein, dat uwe zeune ne schieve g'had heeft van mijn dochter!
LOTTE : 't Is nogal een schoon scheuntje ook, uw dochter, mee heure peerdensteert al
achter op heur hoofd!
KAMIEL : (nijdig) Mijn dochter draagt heure peerdensteert waar dat zij wilt!
LOTTE : 't Is waar jonk! (wijst op haar achterwerk) Moest z'hem hier dragen, ge had nog
van z'n leven geen schoonder koerskemel gezien!

(Prosper lacht.)

KAMIEL : (nijdig tot Prosper) Lach niet, gij! (Prosper is direct ernstig. Kamiel tot Lotte:)
't Is maar één ding spijtig, dat uwe spekkentrekker van uwe zeune diene
koerskemel van mijn dochter niet kan krijgen!
LOTTE : Dat vertelde gij, roste leugeneire!
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KAMIEL : (haalt brief uit z'n zak) Nee, hier zijn de bewijzen! Ne liefdesbrief van uw stuk
schoolmeester aan mijn dochter Caroline! En tons nog helemaal in rijmkes! (tot
de anderen) Ge moet ne keer luisteren. (leest) Uw ogen zijn de dauwdruppels op
mijn ziel. (lachend) Zijn ziel is aan zijn achterste gegroeid.
LOTTE : Awel, dan staan uw dochter heur ogen daar op heur plaatse! (Prosper lacht)
KAMIEL : (nijdig tot Prosper) Lach niet, gij! (tot allen) Luistert ne keer voort mensen...
(leest) Uw mond, de roos waarop m'n liefde viel... (Lacht. Ziet dat Prosper niet
lacht.) Nu moede lachen, spekkentrekker!!
PROSPER : Oh pardon! (lacht)
LOTTE : (smalend) Awel, wete op diene zin niets te zeggen geestigaard?
KAMIEL : (nadenkend) Nee, dat versta'k niet goed... (tot allen) Maar wacht, 't is nog niet
al... (leest) Uw handen zijn zo edel als die van een koning... (spreekt) Wat komt
onze koning hier te pas! (leest) Uw verschijning is en lichtstraal in mijn woning...
(spreekt) Met een beetje aanziet hij mijn dochter veur een elektrieke lampe!
LOTTE : En heeft hij niet geschreven... (declamerend) En op uw hoofd staat een staart, zo
groot als dat van een paard!
KAMIEL : Nee, maar er staan nog veel andere zotte dingen in... Gelijk hier op 't laatste...
(leest) Ik sluit m'n brief, zoals m'n hart, vervult van liefde en rouwende smart...
(spreekt) Stelt ulder veure. Hij plakt zijn herte toe gelijk nen brief! (tot Lotte)
Maar mijn dochter heeft zijn herte weer gezonden, 't was aan 't verkeerd adres!
LOTTE : En 't is niet spijtig rosten deugniet! (wil de brief nemen) Geef dienen brief hier!
KAMIEL : Afblijven mee uw spekkentrekkershanden!
LOTTE : Geef dat langst hier zeg 'k u! Ge gaat gij mee mijne zeune de zot niet houden!
(Een lichte worsteling ontstaat)
KAMIEL : Afblijven, zeg 'k u! 'k Zal u, uwe zeune en uwe Giele de vuilbakman, met dat
briefke wel kleine krijgen! (Verdere woordenwisseling en lawaai)

6de toneel
De vorigen en agent Keizers.

KEIZERS : (Op, gekleed als agent) Allee, wat is dat hier veur een kabaal? (haalt de
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vechtenden uiteen) Wat stade g'ulder hier te kalewijen?! (roepen)
KAMIEL : Ah, mijne beste vriend Keizers, ge komt juist intijds!
KEIZERS : 'k Zie het Kamiel.
KAMIEL : Daar diene spekkentrekker van die madam heeft mijne vuilbak gepikt en
z'heeft hem daarna tegen de kasseien gesmeten!
LOTTE : 't Is niet waar agent!
KAMIEL : Ei, ze gaat er mij nog leugenachtig bij maken! Daar die mensen zijn getuigen!
MANSE : Nog ne keer Miele, wij trekken ons geen ruzie aan.
PROSPER : We zien wel girre (graag) vechten, maar we zitten er niet girre tussen.
KEIZERS : Een klein minuutje! (tot Lotte) Madam Lotte, hedde gij de vuilbak gepikt van
Kamiel?
LOTTE : Neen ik, 'k heb per ongeluk de zijne mee genomen, inplaatse van de mijne!
KEIZERS : Akkoord! Hedde Kamiel zijne vuilbak tegen de kasseien geklopt?
LOTTE : 't Is te zeggen, 'k heb hem op dezelfde manier neer gezet, gelijk of dat de
vuilkerre doet.
KEIZERS : Nondeku, dat zal een kadijl (slag) geweest hèn! (tot beiden) En is dat
daarveure een rede veur te staan kalewijen gelijk kleine kinders?
KAMIEL : Jamaar, ge weet nog niet alles. Heur grootste coleire ligt omda'k heur de
liefdesbrief niet wil weere geven die heure snelle (knappe) zeune aan mijn
dochter geschreven heeft!
KEIZERS : Nondeku!! Aan Caroline?
KAMIEL : Heeft zij 't recht, Keizers, van dien brief weere te pakken?
KEIZERS : (kwaad) Bij neen's... Integendeel... (neemt de brief uit de handen van Kamiel)
Geef dat vlug hier, 'k zalle 'k ik dat bijhouden! (leest een paar regels)
Sakkernondeku, 't is tons nog heel mee rijmkes... (steekt de brief in zijn zak. Tot
Lotte) Madam Lotte, 'k verbied uwe zeune van nog dergelijke krabbels aan
Caroline te verkopen!
LOTTE : Vaneigen (natuurlijk), omdat gij er achter zit, stuk agent!
KEIZERS : (verontwaardigd) Wat zegt ze: stuk agent! Tegen ne cadet van 't politiekorps?
g'Hebt chanse da'k in geen conditie ben veur kabaal te maken, of 'k stak u in den
bak! Allee vooruit, naar uw kot, da'k u kwijt ben.
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LOTTE : Zeg ne keer, 'k ga in mijn huis als 'k ik wille!
KEIZERS : (duwt haar in haar huis) In uw kot zeg 'k u! 'k Ben niet gewoon van
krokkemandels (gebakken erwten) te verkopen! (Lotte woedend af. Vervolgens
tot de anderen.) En g'ulder ook, kijkers van drij kluiten!
PROSPER : Ja maar agent, wij hèn niets te zien met die zaak zulle!
KEIZERS : 't Kan mij niet schillen. Kastaars gelijk g'ulder kunde alle dagen krijgen. De
klokke klept al genoeg in 't Sieklien!

(Prosper en Manse mompelend af in hun huizen.)

7de toneel
Keizers, Kamiel.

KEIZERS : 'k Zegge nog ne keer, 'k ben vandaag niet in konditie veur te kalewijen!
KAMIEL : 'k Zie het Keizers, wat schilt er?
KEIZERS : Kamiel, is Carolineke thuis?
KAMIEL : Neen, z'is achter wat veur bij den boterham.
KEIZERS : Awel Kamiel, 'k kan het aan u tons al verklappen! Carolineke zal kontent zijn
als z'het hoort. Mijne commissaris heeft vandaag tegen mij gezegd: Keizers, zei
hij, moesten al d'agenten kerels zijn gelijk gij, er was geen een kalf ne meer in 't
commissariaat!
KAMIEL : Dat weet ik nu wel van u. Ten ander, 'k ben hoogvaardig dat ne man gelijk gij
verliefd is op mijn dochter.
KEIZERS : Ja, 'k weet nu wel van mijn eigen da'k geen oliekoeke ben! Maar luistert:
binnenkort wordt van den burgemeester den eerst nieuwe vuilbak ingehuldigd. En
mijne commissaris heeft gezegd: Keizers, gij zijt de man die op die feestelijkheid
den dienst zult regelen. (fier) Stelt u veure: wat een eer! Dat is nondeku meer
weerd dan een dekoratie!
KAMIEL : (drukt hem de hand) Allee proficiat Keizers.
KEIZERS : Merci Kamiel, merci... En daarmee, als ge wilt zal ik u en Carolineke binnen
kunnen krijgen op die feestelijkheid.
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KAMIEL : Op die inhuldiging van den eerste nieuwe vuilbak?
KEIZERS : Ja Kamiel, en daar kanne 'k ik veur zorgen!
KAMIEL : Merci Keizers! Potverdeke, als z'hier in de straat gaan horen dat den
burgemeester van 't Sieklien bij den burgemeester van Gent ga komen, gaan
z'allemaal ontploffen! En surtout Lotte en Giele!
KEIZERS : Giele van de vuilkerre!
KAMIEL : Zou hij op die inhuldiginge binnen meugen?
KEIZERS : Giele, dat kieken? Ei maar Kamiel, ge peist toch niet dat 't schepencollege
ulder mee zo 'n kastaars bezig houdt. Ten andere, ik ben daar van dienst, en als ik
zeg: ge komt niet binnen, komde niet binnen.
KAMIEL : Jamaar, 't is maar omda'k peize dat Giele ook aan de vuilkerre is...
KEIZERS : Ei maar Kamiel toch... 't Is hetzelfde bij 't leger: ne korporaal is in dienst van
de koning, maar daarveure mag diene korporaal bij de koning niet komen!

8ste toneel
De vorigen, Lotte.

LOTTE : (Op uit huis met boodschappenmand) Ah roste vuilbak, wat zijde nu weeral aan
't konkelfoezen mee dat stuk agent?
KEIZERS : Lotte, ge hangt mijn kele uit. Ten eerste konkelfoes ik niets mee Kamiel, en
ten tweede ben ik geen stuk, maar nen hele agent!
KAMIEL : En ik ben gene vuilbak, zulle spekkentrekker!
LOTTE : En ik ben gene spekkentrekker!
KAMIEL : Dat is veur ne mens zijn goedheid! Een woord van mij en Keizers maakt u een
proces-verbaal op veur mijne vuilbak tegen de stenen geklopt te hebben!
LOTTE : Ja, wat had hij dan gedaan als ik u mee tegen de kasseien had moeten kloppen?
KAMIEL : Hoorde dat Keizers, wat rasphuisgoedje (gemeen volk) dat dat is!
KEIZERS : Lotte, veur de laatste keer, g'hangt mijn kele uit! En 'k heb u gezegd dade in
uw kot moest!
LOTTE : Ge gaat gij zeker commisses veur mij doen, hele agent! (Af tussen de huizen.)
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9de toneel
Keizers, Kamiel.

KEIZERS : 'k Zal heur arrangeren, wacht. 'k Zal ne keer bij den burgemeester een
woordeke ten beste doen veur heur Gieleke, en inplaats van aan de vuilkerre, zal
hij meugen gaan doppen of naar de Recoletteleie gaan... (neemt brief uit de zak)
En wat dat schoolmeesterke van heur zeuntje betreft, als hij nog ene keer achter
Caroline komt zet ik hem in mijne cahier!
KAMIEL : g'Hebt groot gelijk Keizers.
KEIZERS : Jonk, als er iets in Keizers zijn kopke zit komt het er niet meer uit! En 'k heb
een hoofd gelijk nen boek van 't kadaster. Enfin, luistert Kamiel, als Carolineke
niet thuis is, 'k zal binnen een kwartierke weere komen.
KAMIEL : Ei, komt een minuutje binnen Keizers, mijn dochter zal er alle minuten gaan
zijn. En ze zal kontent zijn dat z'u ziet, want 't is nog maar geleden van van de
morgen dat ze gezegd heeft dat z'u zo ne schuune vent vindt.
KEIZERS : (fier) Ja heel zeker, 'k ben gene krokkemandel. Mijne commissaris zegt altijd:
Keizers moesten al mijn kadetten kastaars zijn gelijk gij, 't schuunste politiekorps
van de wereld zou aan ons niet kunnen rieken!
KAMIEL : Ja, 't is waar, w'hèn weinig schuun agenten in Gent.
KEIZERS : Er zijn er twee. Ik en nog ene!
KAMIEL : Allee, komt een minuutje binnen.
KEIZERS : Niet te lange, hein Kamiel. 'k Moet zien da'k intijds ben veur mijne ronde,
want mijnen brigadier is den enigste die vindt da'k niet schuune ben.
KAMIEL : Enfin, ge moet gij uw ronde weten! Wat hedde liever? Een potje kaffee of een
druppelke? (borrel)
KEIZERS : Een potje kaffee is niet slecht, en een druppelke ook niet. Geef het mij alle
twee Kamiel, want 'k zal het vandoen hèn. Als ik weet da'k Caroline ga zien hè'k
altijd den trak.
KAMIEL : (lachend af in huis) Gij zijt toch ne spekkentrekker van nen agent. (af)
KEIZERS : Wat wilt g'er aan doen? Nen agent die verliefd is, is percies ne kachel zonder
kolen. (Af in huis van Kamiel.)
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10de toneel
Lotte, Giele, Kamiel.

LOTTE : (op) Den hertefreter is weg. (Wil binnen in haar huis gaan, ziet plots de
vuilemmer liggen van Kamiel. Ze neemt hem op.) De rosten burgemeester van 't
Sieklien heeft zijne vuilbak vergeten... ze smijt hem tegen de grond.) Lappe,
roste lelijkaard! (af in haar huis.)
GIELE : (Bijna op hetzelfde ogenblik op, gekleed als vuilnisman. Hij wil naar z'n huis
gaan, ziet de vuilnisemmer, neemt hem op.) Dat is Kamiel zijne vuilbak...
KAMIEL : (Terwijl Giele de zin zegt, kwaad op.) Wie heeft er mijne vuilbak tegen de
grond geslegen? (Ziet Giele met de emmer staan, beziet hem met een nijdige, alles
begrijpende blik.)
GIELE : (die met de rug naar Kamiel stond, draait zich om.) Ah Kamiel, g'hebt uwe
vuilbak vergeten.
KAMIEL : (Trekt nijdig de vuilnisemmer uit z'n handen) Spekkentrekker! Waarveure
hedde hem tegen de grond geslegen?
GIELE : 'k Heb hem niet geslegen Kamiel, 'k raap hem juust op.
KAMIEL : Hoe weet gij dat dat mijne vuilbak is?
GIELE : Ei Kamiel, als ne man van de vuilkerre gene vuilbak herkende... Den uwe is 't
vuilste, want g'hebt de meeste vuiligheid!
KAMIEL : (Zet met een coleire zijn vuilnisemmer neer, stroopt zijn mouwen op.)
Spekkentrekker! Hedde al ne slag g'had van den burgemeester van 't Sieklien?
GIELE : Ei Kamielke toch, gade mij daarveur slaan omdade gij vuiligheid hebt?
KAMIEL : (Trekt met verachting z'n mouwen naar beneden.) g'Hebt chanse da'k mij goed
kan inhouden! Maar mijne kameraad, agent Keizers, zal u binnenkort wel arrangeren! (kwaad naar zijn huis.)
GIELE : Merci Kamiel... (Ziet de vuilbak die Kamiel vergeten is, neemt hem op.) Euh,
Kamiel, g'hebt weer uwe vuilbak vergeten!
KAMIEL : (nijdig terug, schreeuwt) Blijft mee uw straathanden van mijne vuilbak! (Giele
schrikt, laat de vuilbak vallen op de tenen van Kamiel. Deze grijpt met een kreet
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van pijn naar z'n voet.) Ai!!!
GIELE : Oh pardon... (neemt het terug op) Alstublieft Kamiel.
KAMIEL : (Trekt kwaad de emmer uit Gieles handen.) Dat zal ik u betaald zetten,
vuilkerre! (geweldig mankend af in z'n huis.)
GIELE : (alleen) Waarveure is hij nu kwaad op mij? 'k Draag nog zorge veur zijne
vuilbak. 't Is van al de mannen van de vuilkerre zo wel niet! Maar ei ja, ik heb
nooit geen chanse! Over 25 jaar ben ik getrouwd en we kregen een dochterke, en
ik kon van z'n leven aan geen werk geraken. Van als ik ieveranst was, vloog ik
buiten... omda'k geen chanse heb. Op ne keer kreeg ik werk bij de vuilkerre, en
mijn vrouwe is van 't verschieten dood gevallen... Dat is, als ge geen chanse
hebt... En nu ben ik een stuk van ne weeuweire met een stuk van een dochter...
allee, 'k wil zeggen, z'is niet heel groot veur heure ouderdom... En nevens mijn
deure woont Lotte, ook een stuk van een weeuwe met een stuk van ne zeune... En
'k zie ze gere, de zeune niet, de weeuwe, maar 'k durf het heur niet zeggen,
omda'k geen chanse heb... Bij de vuilkerre is 't zelfde... Als er op mijne ronde ne
vuilbak staat mee een beetje ne slechten bodem, hè'k ik hem vast... 'k pak hem op,
den bodem valt er uit en 'k mag tons beginnen met nen andere zijn vuiligheid op
te rapen... Dat is omda'k geen chanse heb. En nu met die nieuwe vuilbakken van
de stad is 't zelfde... 'k Heb daar ook geen chanse mee. We moeten zien dat er
niets aankomt, er mag geen schar of geen blutske inkomen... Natuurlijk, 't is nu
van de stad... In den tijd dat 't van ulder niet was mochten w'er mee doen wat we
wilden... Awel, dat is dan geen chanse hèn. Vroeger mochten we nog ne keer ne
vuilbak tegen de stenen kloppen, maar nu is 't gedaan, we moeten veur andermans
vuiligheid zorg dragen gelijk veur onze eigen portemonnaie... In den tijd mochten
we nog ne keer ene zijne vuilbak een huis of vijve verder smijten... Maar dat is
ook gedaan, zulle... Ze zijn genummerd. Dat is gelijk bij de soldaten, iedereen
heeft zijne numero matrikuul... Uw vuiligheid is genummerd en als we 't ongeluk
hèn van numero 3997 bij numero 3996 te zetten krijgen we een sigaar... En gelijk
da'k ik geen chanse heb zou het mij niet verwonderen dat heel de straat nen
andere numero heeft! Maar g'ulder hebt ook geen chanse zulle. Diene nieuwe
vuilbak die ge krijgt dient niet veur vuiligheid in te smijten zulle... Propere afval,
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al wat ge wilt, maar geen vuiligheid! Ge had zo in den tijd van die vuile mensen
die ulderen afval van petaterschellen, groensel of lege sardiene dooskes in uldere
vuilbak smeten, maar dat is nu niet meer waar, zulle! Ei, diene schune vuilbak
zou vuil worden. Ge moet een wit papier leggen op den bodem, en al uwen afval
die riekt of stinkt meugde daar niet in leggen, dat moet ge in uw huis houden! Als
g'aan een vaart woont is t' niets, ge smijt het in 't water, ge deed het vroeger wel,
waarveure zoude't nu niet doen? Maar als ge geen chanse hebt van aan een vaart
te wonen moet ge maar zien dade geen vuile vuiligheid hebt... Er is maar één ding
mee te doen: den afval ook opeten. g'Had zo van die mensen ook in den tijd die
ulder vuiligheid op een bergske legden op ulder vuilbak, dat ik ook gedaan zulle.
Het scheel van uwe nieuwe vuilbak moet toe zijn... Dat zijn van die moderne
vuilbakken: als hij toe is kunnen w'hem uitgieten, als hij open staat, gaat het niet
en krijgde uw vuiligheid weer! 't Is daarmee dat z'hem expres zo zwaar gemaakt
hèn ook! Ge gaat al de moeite van de wereld hèn veur hem leeg te verzetten, dus
hoe meer vuiligheid dat g'er in smijt hoe zwaarder dat hij gaat wegen, zo gaat ge
wel verplicht zijn van er niet veel vuiligheid in te leggen. 't Is daarmee: er is maar
een feitje aan, de stad had er moeten op peizen van er verscheidene maten in te
maken: veur de propere mensen een kleintje en veur de vuile ne grote! Maar de
misère is er nog niet mee gedaan, zulle! Ah nee, g'hebt die nieuwe vuilbak veur
niets g'had van de stad, 't is wel den eerste keer dat we iets veur niets krijgen van
de stad, maar allee... Dus diene nieuwe vuilbak wordt uwen eigendom, maar ge
weet op de belasting dat ge op nen eigendom moet betalen, daarmee zou het mij
niet verwonderen dat we binnen enige weken een briefke krijgen van de
belastingen: taks op de nieuwe vuilbak; en 't zal geen avance zijn van te zagen en
te zeggen: 'k heb gene... wat zoude met uw vuiligheid doen? En 't is nog niet al
zulle! De stad kan u een proces aan doen ook! De dagen dat de nieuwe vuilbakken buiten staan, moet ge uwen hond aan den band houden... Ge had zo van die
ongemanierde beesten die uldere poot opheften tegen iedere vuilbak, maar nu is
dat ook gedaan zulle! In den tijd was ne vuilbak ne vuilbak, maar nu is uwe
vuilbak een gegalvaniseerd meubel. Er is wel sprake dat de stad van zin is van
een klein boomke aan uwe nieuwe vuilbak te zetten ter intentie van d'honden,

Toneelfonds J. Janssens – Te Boelaerlei 107 – 2140 Bght Antwerpen
Tel 03 366 44 00 . Fax 03 366 45 01 . info@toneelfonds.be

15
maar ja, expliceer ne keer tegen die beest dat 't juust op dat boomke moet zijn...
Ge ziet het hein? Hè'k geen chanse als man van de vuilkerre, ge zult mee uldere
nieuwe vuilbak ook geen chanse hèn. Jamaar en g'hebt nog mensen die durven
vragen: hed'uwen nieuwe vuilbak al?

LIED
Zangwijze: Zing signorita zing voor mij...

Vroeger die hen wij van de stad
Nuut van ze leven niets wa gat
Moar dat es nu toch gechangeerd
De stad die he ons getrakteerd.

Nu zijn wij overal present
Veur onze propreteit gekend
Want gene ene da valt mee
Die zu ne schunen afval he.

Refrein
Hed'uwen nieuwe vuilbak al?
Ge moet ne keer komen kijken.
Hed'uwen nieuwe vuilbak al?
Ge moet hem daar zien staan prijken.
Vlak veur mijn deure, zo 't halver plankier,
Staat hij te geuren, het is een plezier.
Moed'hem versleuren, dat ziede van hier,
Tons zwiete water en vier.
Hed'uwen nieuwe vuilbak al?
Ge moet ne keer komen kijken.
Hed'uwen nieuwe vuilbak al?
Ge moet hem daar zien staan prijken! Santé!
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