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Een rondje met 
een pieletje 

staat een lange tafel. Er ligt een 
mooi tafelkleed op met gekleurde 
bloemen. De tafel staat vol met 
kopjes en glazen. In het midden 
staat een grote appeltaart. Trijntje 
heeft hem samen met mama gebak
ken. Nu mag ze er zelf de kaarsjes 
op zetten. 
Ze klimt via de stoel op de tafel. Het 
is best een moeilijk klusje, want de 
glazen mogen natuurlijk niet op de 

Vandaag is een leuke dag. Trijntje 
heeft al veel kruisjes gezet op de 
aftelkalender. En nu is het eindelijk 
haar verjaardag. Ze heeft vanoch
tend een pop gekregen. Eentje met 
heel lange haren, waar je vlech
ten mee kunt maken of staarten. 
Vandaag zijn het vlechten. Net als 
Trijntje zelf heeft. Dat staat feeste
lijk, zegt mama. 
Straks komt de visite. In de tuin 
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stukje van de taart en stopt het in 
haar mond. Mmm...!  
Er zitten nootjes en rozijnen door.  
Eigenlijk kan er best nog een hap 
bij, denkt Trijntje. Vliegensvlug 
grijpt ze nóg een hand appeltaart en 
duwt haar mond zo vol als maar kan. 
Dat is smullen.
Met haar wangen vol kruimels kruipt 
Trijntje over de tafel. Plots voelt ze 
iets zachts onder haar knie. Ze kijkt 
en ziet een grote rode vlek. Bloed? 

grond vallen. Op haar knieën kruipt 
ze naar de taart. Mmm, wat ruikt 
het lekker, denkt Trijntje als ze met 
haar neus erboven hangt. 
In haar hand heeft ze zes kaarsjes in 
allemaal kleuren.
 Ze prikt ze een voor een in de taart. 
Dan kijkt ze om zich heen. Niemand 
die op haar let. Mama is in de keu
ken, papa draagt stoelen door de 
tuin en Ties maakt moddersoep in 
de zandbak. Heel snel breekt ze een 
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‘Goed,’ zegt Trijntje, ‘dan krijg jij 
een vier.’ 
‘Nee!’ schreeuwt Ties. ‘Geen vier, 
maar een vierenhalf!’
‘Ja, natuurlijk!’ Mama komt aanlo
pen met een dienblad met koffie en 
thee. ‘Zal ik dat even doen? Een half 
is best moeilijk om te schminken.’ 
Ze zet het dienblad op tafel. 
‘Hé, hebben jullie net kabouters 
gezien?’ vraagt ze verbaasd. 
Ties en Trijntje schudden hun 
hoofd. ‘Nee, niet gezien.’ 
‘Monsters dan?’ 
Nee, ook niet.
‘Da’s toch vreemd,’ zegt mama, 
‘want wie heeft er anders van de 
taart gesnoept?’ 
Trijntje kijkt naar de taart. Er is 
inderdaad best een groot stuk af. 
Oeps. 
Mama kijkt haar streng aan. ‘Trijn?’
Trijntje zegt niks. 
‘Oké,’ zegt mama dan, ‘een jarige 
job mag alles.’ Maar broers van 
jarige joppen mogen ook heel veel. 
Samen gaan ze aan tafel en mama 

Zo veel bloed? Maar ze voelt geen 
pijn. Hoe kan dat nou? Ze gaat zit
ten en bekijkt het eens goed. Dan 
ziet ze dat ze met haar knie in de 
schmink is gaan zitten. Getsie. 
‘Ties, Ties! Kom kijken!’ roept ze 
naar haar broertje. 
Ties loopt naar de tafel. Als hij haar 
knie ziet, schrikt hij. ‘Wat heb je? 
Hoe komt dat?’ 
Trijntje lacht. ‘Niks hoor, zullen we 
schminken?’ vraagt ze. 
Ties pakt de blauw en trekt een 
grote streep over zijn gezicht. 
‘Zal ik het even doen? Ik maak wel 
een piratenlapje van die streep,’ 
zegt Trijntje terwijl ze een rondje om 
zijn oog tekent. ‘Dat wordt super
cool,’ lacht ze tevreden. ‘Wil je bij 
mij een zes op mijn wang maken?’ 
vraagt ze. 
‘Hoe moet dat?’ vraagt Ties. 
‘Nou gewoon, een rondje met een 
pieletje.’ 
Met zijn tong uit zijn mond probeert 
Ties een goed pieletje te tekenen. 
‘Ik wil ook een nummer!’ zegt hij dan. 
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snijdt de taart. Trijntje en Ties 
smullen tot de laatste kruimel. 
‘Wat is ie goed gelukt!’ zegt papa 
tevreden. ‘Heerlijk.’
‘Mag ik nog een stukje?’ vraagt Ties. 
‘Nee,’ zegt mama, ‘nu is het wel 
genoeg.’ 
Trijntje kijkt naar Ties. En Ties 
kijkt naar Trijntje. ‘Maar jarige 
joppen mogen alles!’ zeggen ze dan 
tegelijk. 
Mama lacht. ‘Da’s waar.’ En allebei 
krijgen ze nog een stuk taart. 
Trijntje neemt een grote hap. ‘Ik wil 

elke dag wel jarig zijn,’ zegt ze met 
volle mond. 
Papa kijkt haar aan, en zegt: ‘Niet 
met volle mo...’ 
Maar hij kan zijn zin niet afmaken, 
want Ties roept: ‘Een jarige job mag 
alles!’
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