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Paultje  

krijgt een zusje



Op een avond gaat mama Konijn in de leunstoel zitten en 
roept haar kinderen bij zich.
“Kinderen, ik heb een grote verrassing voor jullie. In de lente 
krijgen we een baby.”
“Wat fijn, mama,” lacht grote Max.
“Ja, fijn,” zegt Pim.
“Een baby, een echte baby!” gilt Lotte opgewonden.
Paultje zegt helemaal niets.
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Dan vraagt papa Konijn: “Wat willen jullie, een broertje 
of een zusje?”
“Dat is toch niet belangrijk, papa,” zegt Max. “Als het 
maar gezond is.”
“Ik heb liever nog een broertje,” vindt Pim.
“Nee, ik wil alleen een zusje!” gilt Lotte.
“En jij, Paultje?”
“Weet ik niet. Daar moet ik eerst over nadenken,” 
bromt Paultje.
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Later, als de kinderen al in bed liggen, 
fluistert Lotte: “Als de baby er is, zijn  
we een gezin met zeven konijnen,  
net als de zeven dwergen!  
Oh, dat lijkt me echt  
geweldig!”

Paultje is helemaal niet blij. Waarom 
hebben we eigenlijk een baby nodig? 

denkt hij. We hebben in ons gezin  
toch al genoeg kinderen met  
wie ik het toetje moet delen?  

Morgen zal ik Gijs vragen  
hoe het is om een baby’tje  

te hebben.
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De volgende ochtend gaat Paultje meteen naar zijn vriend Gijs toe 
en roept: “Gijs, moet je horen, wij krijgen ook een baby.”
“O jee,” zegt Gijs.
“Vertel mij eens wat over jouw broertje?” vraagt Paultje.
Gijs denkt lang na.

Dan zegt hij: “Kijk, zo’n baby’tje is heel klein en kwetsbaar. Het huilt altijd 
als iedereen wil slapen. Bovendien stinkt het, naar plas en zo. En het heeft 
voordurend iets nodig. De hele dag loopt iedereen te rennen en te draven 
om het de baby naar de zin te maken. Het is echt vervelend om een baby 
te hebben.”
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“O jee,” zucht Paultje. Dan zegt hij: “Zou het minder vervelend zijn als 
je een zusje hebt?”
Gijs is stomverbaasd. “Kun je dan kiezen wat je wilt hebben?”

“Dat geloof ik wel,” antwoordt Paultje. “Papa heeft ons gevraagd wat we 
liever willen hebben, een broertje of een zusje.” 
“Ja, als het zo zit, vraag het dan nog maar eens aan je moeder. Misschien kun 
je in plaats van de baby iets anders krijgen.”
“Bedankt Gijs!” roept Paultje blij. “Ik heb een geweldig idee.”
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Paultje gaat naar mama en zegt: “Zeg mama, papa heeft ons toch 
gevraagd of we liever een broertje of zusje willen hebben, maar ik zou het 
liefst een muis hebben. Ik zal er zelf voor zorgen. Hè toe nou, mama!”
“Maar Paultje toch,” zegt mama. “Dat heeft papa alleen maar voor de grap 
gezegd. De baby groeit toch al de hele tijd hierbinnen.” 
Mama legt de pootjes van Paultje op haar bolle buik.
“We weten wel dat ons kleine konijnenkind gauw geboren zal worden, 
maar of het een jongen of een meisje is, zien we pas als het er eenmaal is.”
Mama streelt Paultje.
“Het spijt me, Paultje, maar je kunt geen muis krijgen. Ben je dan 
helemaal niet blij met onze baby?” vraagt ze.
“Jawel,” liegt Paultje.
Hij wil zijn moeder niet verdrietig maken.
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