
Vuilnis VIES!

Stilton

is niet
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een zwerm 
vliegjes

Het was een warme zomernacht. Ik draaide 

me om en om in mijn bed, maar het slapen wilde 

niet lukken. Vanuit mijn bed zag ik de volle 
MAAN aan de sterrenhemel 

staan … Pas toen de zon 

al bijna opkwam, viel ik in

slaap, maar even later werd 

   
   

   

Pff, 
wat warm!

   
   

   

Pff, 
wat warm!
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8

een zwerm vliegjes

8

ik alweer bruusk gewekt door de wekker die 

afging: 

Gi-ga-geitenkaas, ik moest naar kantoor, ik 

moest opschieten!

O, sorry, ik ben vergeten me voor te stellen! Mijn 

naam is Stilton, Geronimo Stilton. Ik ben 

de uitgever van De Wakkere Muis, de meest 

gelezen krant van Muizeneiland!

Maar goed, ik sprong onder de douche, kleedde 

me aan en nam een snel ontbijtje. Daarna 

rende ik naar kantoor om achter mijn bureau te 

gaan zitten. Ik had een drukke dag voor de boeg.

Ik was nog maar net begonnen aan een artikel 

over de geschiedenis van Stiltonkaas, 
toen de deur op een kier openging en ik een 

vreemde geur opsnoof …

… of ja geur, het was meer een vieze lucht …

… nee, geen vieze lucht, maar een walm …
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een zwerm vliegjes

… alhoewel, walm was nog te zacht 

uitgedrukt, zeg maar gerust een 

Ik snoof de stank nog eens op en riep: 
‘Gi-ga-geitenkaas, wie … is daar?’

In de deuropening verscheen een 

lachende snuit … weerbarstige    

       … twee kraalogen … 

en een banaangele regenjas …

W
at

 ee
n walm …

W
at

 ee
n walm …

snorharen
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Die snuit kende ik maar al te goed: het was mijn 

vriend Speurneus Teus, de beste SPEURDER 
van heel Muizeneiland!

Hé, maar wacht eens even … nu pas zag ik iets 

raars: een banaangele  kneep 

zijn snuit dicht!

Met een nasale stem piepte hij: 

‘Gerodibo, kud je bij een plezier 

doed?’

‘Hè? Wat zeg je?’ vroeg ik verward.

Hij begon nu luider te praten: ‘Begrijp je be diet? 

Je boet be helped, du, beteed, het is dringend!’

Mijn snorharen d  van ongeduld. ‘Ik begrijp 

er geen muizensnars van! Misschien als je nu 

eerst eens die knijper van je snuit haalt!’

Hij haalde de knijper van zijn snuit en zei, 

eindelijk verstaanbaar: ‘Geronimo, je 
moet me helpen, nu, meteen, het 

een zwerm vliegjes
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heeft haast,  bloedspoed!’
‘Ik had het kunnen weten’, mompelde ik. ‘Als 

jij voor hulp naar mij toe komt, is het altijd een 

spoedgeval, bloedspoed! En vervolgens kom ik 

altijd in de problemen als ik je help … Maar wat 

is die stank?  Had je daarom die knijper op 

je snuit?’

Hij zette met een groot gebaar zijn beide poten 

op mijn bureau, waarbij er een hele zwik 

knijpers uit zijn zak  ‘Geronimo, je moet 

me echt onmiddellijk helpen. Er gebeurt iets 

verschrikkelijks in Rokford … Er is een dief 

actief, eh, hij steelt … steelt … steelt …’

Ik onderbrak hem: ‘Een dief? Hier in Rokford? 

Wat wordt er gestolen? Wat steelt hij?’

Hij schraapte zijn keel en antwoordde vol drama: 

‘De dief steelt …  

een zwerm vliegjes
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1212

Daarom ruik ik zoals ik ruik: ik heb in allerlei 

soorten vuilnis  gesnuffeld!’

‘Hè? Een 

riep ik. ‘Maar wie wil er nu ons afval stelen? Wie 

is er zo gek?’

‘Vraag liever waarom!’ zei hij theatraal. 

‘Waarom, och waarom?’

Mijn zus Thea kwam binnenlopen en ze kneep 

onmiddellijk haar snuit dicht. ‘Ger, wanneer heb 

je voor het laatst gedoucht? Je kantoor stinkt als 

een moeras!’ 
Ze keek naar Speurneus. ‘Volgens mij ben jij het 

die zo ruikt! Zelfde vraag voor jou dus: wanneer 

 je voor het laatst? Biecht maar op!’

Speurneus’ snorharen begonnen te trillen 

een zwerm vliegjes

VUILNISDIEF?’
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g  4  5
toen hij Thea zag (hij heeft gevoelens voor 

haar!). ‘Theaatje, sorry, ik kan er niets aan 

doen! Het komt door mijn onderzoek … Maar 

alsjeblieft, zeg tegen Geronimo dat hij me een 

pootje moet helpen om een mysterie 

een zwerm vliegjes

A
h,

 S
pe

urneus, jij bent het!

A
h,

 S
pe

urneus, jij bent het!
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op te lossen: de vuilnisdief ...’ 
Thea spitste haar oren. ‘Vuilnisdief, zei je? 

Vreemd! Maar het zou zomaar een interessant 

 voor de krant kunnen opleveren!’

Ze reageerde rattenrap (zij kan dat!) en pakte 

haar jas en haar CAMERA. ‘Geronimo, kom, we 

gaan erop af!’

Speurneus gaf haar een pootkusje. ‘Thea, heb ik 

je al eens verteld dat je geweldig bent? En dat je 

de  voor mij zou zijn? En …’

Thea onderbrak hem ongeduldig: ‘Haha, ja, al 

zo’n duizend keer! Kom, we hebben haast!’

Ik sputterde nog wat tegen: ‘Eigenlijk heb ik 

het erg druk …’

Maar het had geen enkel effect. Het was iedere 

keer weer verbazingwekkend om te zien hoe 

makkelijk Speurneus mij bij zijn zaakjes 

betrok. Ik had gewoon geen keuze!

14

een zwerm vliegjes
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Thea en Speurneus sleepten me mee 

naar buiten en mopperden: ‘Kom op, Geronimo, 

doe niet altijd zo moeilijk!’

15

een zwerm vliegjes

Ik heb het erg druk …

Ik heb het erg druk …

G
er

on
im

o, doe niet

G
er

on
im

o, doe niet

zo
 m

oeilijk!

zo
 m

oeilijk!
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wie steelt 
het vuilnis?

We liepen het kantoor van De Wakkere Muis 

uit en buiten werd ik zonder omhaal in de 

Banaanmobiel van Speurneus gezet. Meteen 

begon hij door de straten van Rokford te 

scheuren, zijn snorharen wapperden in de wind. 

W

e zijn er!

W

e zijn er!

GS_89_vuilnis_007-117.indd   16GS_89_vuilnis_007-117.indd   16 12-02-2021   15:3312-02-2021   15:33



Hij begon te vertellen: ‘Oké, dus. De burgemeester 

van Rokford, Honoratius Burgervader, belde 

me vanmorgen. Blijkbaar is er uit het nieuwe 

Testcentrum voor Hergebruik van Vuilnis een 

AFVALBERG gestolen. Niemand snapt er een 

muizensnars van …’

We reden er meteen heen en werden verwelkomd 

door een zwerm vliegjes, een misselijkmakende 

geur en een bord waarop stond: TesTcenTrum 
voor Hergebruik van vuilnis.

TesTcenTrum voor 

Hergebruik van vuilnis

wie steelt het vuilnis?

GS_89_vuilnis_007-117.indd   17GS_89_vuilnis_007-117.indd   17 12-02-2021   15:3312-02-2021   15:33



   1. Glas
   2. Plastic
   3. Oud PaPier
   4. iJzer
   5. elektrische aPParatuur
   6. BatteriJen en accu’s 
   7. GrOfvuil
   8. Olie
   9. stenen
 10. hOut en snOeiafval
 11. Gft
 12. ParkeerPlaats
 13. kantOOrGeBOuw

TesTcenTrum voor Hergebruik van vuilnis

1
2

12

11

13

TesTcenTrum voor 

Hergebruik van vuilnis
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uilnis

1
2

3
5 6

7
4

8
9

TcenTrum voor

ergebruik van vuilnis

10
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20

wie steelt het vuilnis?

In het kleine kantoortje naast de slagboom stond 

een knager die riep: ‘Zonder officiële pas komt 

er  binnen! We zijn vannacht 

bestolen en …’

Speurneus liet zijn speurderspas zien en 

knipoogde: ‘Vriend, Honoratius Burgervader 
stuurt me. Ik heb een afspraak met doctor* 

Wortel, de directeur. Ik ga de vuilnisdief 

opsporen!’

De knager bestudeerde het pasje nauwkeurig en 

zei: ‘Helemaal goed, vriend!’

Hij deed de slagboom omhoog en we reden het 

terrein op. Ongelooflijk, wat een spektakel! Ik 

wist niet wat ik zag!

Overal lagen bergen, bergen en nog eens  

bergen afval. Plastic, aluminium, papier, maar 

ook groente-, fruit- en tuinafval, dat overigens 

behoorlijk stonk!* 
 D

oc
to

r:
 d

e 
ho

og
st

e 
ac

ad
em

is
ch

e 
gr

aa
d 

of
 

tit
el
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ie

 je
 a

an
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e 
un

iv
er

si
te

it 
ku

nt
 h

al
en

.
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21

wie steelt het vuilnis?

Speurneus reed naar de gft-berg toe en wees 

me op een diepe KUIL in de vuilnisberg.

‘Zie je dat gat? Daar lag afval, een enorme 

hoeveelheid …’

Ik maakte aantekeningen en Thea begon 

foto’s te maken. Het was rond het middaguur 

en de zon stond recht boven ons … het was 

bloedheet en de stank was overweldigend.

Ik werd duizelig, de wereld begon

Thea zag het gebeuren 

en trok zachtjes aan mijn 

  ‘Ger, wat doe 

om me heen te draaien, draaien, draaien, d
ra

ai
en

, draaien, draaien, dra
ai

en!

Ik
 b

en
 duizelig!

Ik
 b

en
 duizelig!
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je, val je flauw? Kom op … 
schriJf, schriJf, schriJf!’

Ik

 va
l f a

uw!

Ik

 va
l f a

uw!

Kijk daar eens …

Kijk daar eens …

wie steelt het vuilnis?
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Speurneus viel haar bij: ‘Blijf bij de les! Schrijf, 

Geronimo! Schrijf!’
Maar mijn kop tolde en tolde. ‘Piep … ik krijg 

niets op papier, 

En toen werd het zwart voor mijn ogen …

wie steelt het vuilnis?
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Even later kwam ik bij. Ik lag met een natte doek 

op mijn snuit op een BANK in een kantoor.

Ik hoorde iemand mompelen: ‘Arme drommel, 

hij heeft vast een zonnesteek! Gaat het alweer 

een beetje, meneer Stilton?’

Ik gluurde onder de natte doek vandaan en zag 

een knagerin met een lange, zwarte vlecht. 

Ik zag heldere, zwarte ogen die me vriendelijk 

aankeken, en een stralende glimlach-!glimlach-!

wie steelt het vuilnis?

M
aa

r i
k 

…
 hij …

 wij …

M
aa

r i
k 

…
 hij …

 wij …

G
aa

t h
et weer?

G
aa

t h
et weer?

24
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25

Ik stamelde: ‘Maar ik … hij … wij … we hebben 

een afspraak met doctor Wortel …’

Ze giechelde. ‘Dat ben ik! Flora Wortel, de 

directeur van het Testcentrum voor Hergebruik 

van Vuilnis van Rokford!’

Ze wees op de badgebadge die ze droeg …

Wat een vriendelijkevriendelijke knagerin!

DOCTOR F. WORTEL

Directeur Testcentrum voor 

Hergebruik van Vuilnis

wie steelt het vuilnis?
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