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STINKHOND
Vertaald door Sylvia Vanden Heede

Colas Gutman & Marc Boutavant 

is jarig!





Stinkhond is jarig

Stinkhond zit zich in zijn vuilnisbak te vervelen. Hij 
telt de vliegen op een oude taart. Net wanneer hij met 
zijn kleine brein bijna de uitkomst van zijn berekening 
 ontsluierd heeft, valt zijn oog op een vreemd voorwerp.    
Hij snu�elt er even aan en eet het op.

‘Stinkhond, ik denk dat je een kaarsje aan het 
 verorberen bent’, waarschuwt Plattekat.
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‘O ja! Kaars met aardbeiensmaak!’ smakt Stinkhond 
verlekkerd.

Geen tel later voelt het arme dier zich zo eenzaam als 
een kaars zonder lucifer. Hij beseft dat niemand hem 
ooit een gelukkige verjaardag heeft gewenst, ook al is 
hij de lieveling van straatkatten en rioolratten.

‘Plattekat, wanneer ben jij jarig?’
‘Op dertien maart.’
‘Hoe weet je dat?’
‘Toen mijn bazinnetje mij weggooide, heeft ze me 

eerst in een krant gewikkeld. Daar stond een datum op. 
En jij, Stinkhond?’

‘Dat weet ik niet. Ik werd zonder verpakking in de 
vuilnisbak gekieperd.’

Arme Stinkhond. Hij weet niet of hij zeven is of 
 zevenhonderd.
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Ineens hoort hij een bekende stem: ‘Aha, Stinkhond! 
Heeft mijn verjaardagstaart je gesmaakt? Ik had je 
willen uitnodigen, maar mijn vuilnisbak was al vol’, 
grinnikt de opgeschoren poedel.

‘Laat ons zeker weten wanneer je zelf een feestje 
geeft, zodat we je tijdig kunnen zeggen dat we niet 
 komen!’ voegt de basset met het jasje eraan toe.

‘Dat wordt geen verjaardag, maar een verhaardag!’ 
proest de opgeschoren poedel het uit.
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Stinkhond vindt het geen slecht idee.
‘Plattekat, ik ga mijn verjaardag vieren.’
‘Besef je wel dat je geen gasten in onze vuilnisbak 

kunt vragen?’
‘Waarom niet? Hij is minder vuil dan sommige 

 andere.’
‘Je kent de datum van je verjaardag niet eens!’
‘We doen het op een zondag. Verjaardagen vallen 

 altijd in het weekend.’
Op het karton van een pizzadoos schrijft Stinkhond 

met een restje ketchup iets wat min of meer lijkt op:




