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“Het paard van Sinterklaas.” 
Geschreven en geïllustreerd  

door PetraLouise Muris. 
Petronella Louise Muris  

Waarom ergens lid worden of betalen? 
Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande auteur zijn  

zonder reclame of gebedel  
voor goede doelen en stichtingen  

gratis voor eigen gebruik te lezen,  
te downloaden of te printen 

via: kinderboek-online.nl 
Let op de voorwaarden op bovenstaande site. 

Deze kindvriendelijke site is voorzien van kindveilige keurmerken.  
Wereldwijd geregistreerd. 

 
 

Lees dit verhaal voor.  

Het paard van Sinterklaas heeft geen 
zin om mee te gaan.  
Toch moet hij op de stoomboot naar 
Nederland.
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Sint! roept Piet. 
Wat moet ik doen!  
Uw paard wil niet luisteren! 
Hij bijt in zijn zadeldek. Die gooit hij af. 
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Zijn zadel wil hij ook niet op. 
Hij springt als een bok. 
Hij is vast boos! 
 
Sint vraagt, heeft hij brokjes gehad, Piet? 
Kreeg hij slobbervoer? 

At hij gras? 
Is hij gewassen en geborsteld?  
Is hij ziek? 

 
Nee Sint, hij is niet ziek. 
Hij heeft gewoon geen zin. 
Hij blijft liever in zijn warme 
stal. 
Het is in Spanje toch warmer 
dan in Nederland? 
 
Ik moet toch ook op de boot?  
Hij moet mee grote Piet! 
Roep kleine Piet. 
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Die heeft verstand van paarden. 
Laat die het paard maar zadelen. 

Het paard steigert. 
Het paard trapt. 
Niemand mag aan hem komen. 
 
Grote Piet rent naar de Sint. 
Hij laat zich niet helpen Sint! 
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Kleedje? 
Wil jij jouw 
kleedje?  
roept kleine Piet. 
 
Het paard 
hinnikt luid.  
Hij maakt zich 
zo groot als een 
reus. 
Oei wat is hij 
boos! 
 
 

Hou op! Jij maakt mij bang. 
Toe nou werk eens mee?  
Ik ben toch ook aangekleed? 
 
Het paard wil geen kleedje aan en ook geen 
zadel. Het paard wil helemaal niks. 
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Toch geeft kleine Piet niet op.  
Hij duwt het paard naar buiten. 
 
Maar eenmaal buiten rent het paard 
meteen weer naar binnen. 
Hij voelt zich heerlijk in zijn stal. 
Hij wil niet op de boot naar het koude 
Nederland. 
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Het paard is blij. 
Hij staat weer in 
zijn stal.  
Nu de pieten weg 
zijn, hoeft hij 
vast niet meer 
naar buiten. 
 
Hij gooit wild met 
zijn zadeldek.  
Hij bijt erin. 
Hij stampt er 
lekker bovenop. 
 

Hij merkt niet eens dat kleine Piet naar 
hem gluurt. 
Die moet hem zadelen.  
Maar dat durft kleine Piet niet alleen.  
Hij is bang dat het paard hem zal bijten. 
Kleine Piet is bang voor het boze paard. 
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Plots staat de Sint in de stal. 
Laat mij hem 
maar zadelen 
kleine Piet, 
fluistert de Sint. 
Als je rustig met 
hem kletst,  
lukt het vast wel. 
 
Kom lief paardje 
jij mag mee. 
Dan krijg jij een 
heerlijk appeltje 
van kleine Piet. 
 

Weet jij dat jij van veel kindertjes in 
Nederland wortels krijgt? 
Misschien krijg jij een lekkere grote 
winterpeen! Mmm, smullen! 
Lijkt jou dat wat? 
 



 10

Kleine Piet laat het paard de appel ruiken. 
Hij geeft de appel niet. 
Het paard kijkt er gulzig naar.  
Hap, hap, zegt zijn bek.  
Hij probeert in de appel te bijten. 
Voordat het paard er erg in heeft, 
is hij helemaal klaar.   
Zijn kleed is om en hij heeft zijn zadel op. 
Hij hoeft nog alleen zijn tuigje om.  
Als die aan is geeft kleine Piet hem de 
appel. 

Zie je Piet?  
Zo doe je dat, lacht de Sint. 
Breng hem maar naar de stoomboot. 
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Zeg tegen alle pieten dat wij vertrekken. 
Staan de dozen en de zakken en de pakjes 
op de boot?  
Nou dan kunnen wij gaan.  
Wij moeten op tijd in Nederland zijn.  
Het is bijna pakjesavond. 

 
EINDE 


