
Peter en de Wolf is een muzikaal sprookje. Dat betekent dat iedereen die in 
het verhaal voorkomt wordt voorgesteld door een instrument. 
Het vogeltje wordt bijvoorbeeld gespeeld door een fluit                          en de eend 
door een hobo.          De kat is natuurlijk de klarinet.                   Welk instrument 
opa moest         spelen, was een moeilijke beslissing.                  Uiteindelijk is 
       het de fagot            geworden. 
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De wolf wordt zelfs gespeeld       door drie instrumenten, 
de hoorns.            De pauken            zijn de jagers met hun   
      geweerschoten. En alle strijkers                   samen spelen  
     Peter, de hoofdpersoon van                     dit verhaal. 
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Er was eens een jongetje dat Peter heette. Op een 
vroege morgen opende hij het tuinhek en liep de 
grote, groene wei in. Op de tak van een hoge boom 
zat Peters beste vriendje, een vogeltje, en dat 
tsjilpte: ‘Het is hier heerlijk rustig.’ En dat was het.
Maar daar kwam ook een dikke eend aangewaggeld. 
Ze was blij dat Peter het hek had opengelaten, want 
ze had zin in een duik in de vijver.

Peter en de wolf_binnenwerk_10e druk_20 05 2015.indd   4 20-05-15   12:21



Peter en de wolf_binnenwerk_10e druk_20 05 2015.indd   5 20-05-15   12:21



Peter en de wolf_binnenwerk_10e druk_20 05 2015.indd   6 20-05-15   12:21



Toen het vogeltje de eend zag, vloog het naar beneden 
en ging naast haar in het gras zitten.

‘Wat ben jij nou voor vogel dat je niet kunt vliegen?’ 
vroeg het vogeltje.

‘Kwaak!’ riep de eend. ‘En wat ben jij voor vogel dat  
je niet kunt zwemmen?’ En ze plonsde de vijver in.
Ze kibbelden en kibbelden en hielden niet op – de 
eend in de vijver en het vogeltje fladderend langs  
de waterkant.
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Opeens zag Peter een kat, die langzaam kwam  
aansluipen door het gras.
De kat dacht: Als dat vogeltje zo aan het kibbelen is, 
kan ik ’t makkelijk vangen en opeten! En op zijn 
zachte pootjes sloop hij eropaf. Maar Peter riep: 

‘Kijk uit!’ 
En gelukkig vloog het vogeltje op tijd de boom in. 
Vanuit het midden van de vijver kwaakte de eend 
brutaal naar de kat. Daar was ze veilig. De kat keek 
nog eens naar het vogeltje in de boom en dacht:  
Is het wel de moeite waard om naar boven te  
klimmen? Als ik bij het vogeltje ben, dan is het  
al gevlogen. Miauw!
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Toen kwam opa naar buiten. Hij was heel boos, 
omdat Peter zomaar was weggelopen. ‘Stel je nou 
eens voor dat er een grote boze wolf was gekomen, 
wat had je dan gedaan?’
Peter luisterde niet eens naar zijn opa, want hij was 
helemaal niet bang voor wolven. Maar opa dacht er 
anders over. Hij nam Peter mee naar huis en deed 
het hek heel goed op slot.
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