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Vele vele jaren geleden, 
in de tijd dat prinsen nog op witte paarden reden,
leefde eens een koning met zijn koningin.
Ze hadden alles om gelukkig te zijn. Tenminste,
bijna alles: een prachtig paleis, een tuin met
geurige, kleurige rozenstruiken, lieve vrienden 
en niet te vergeten, elkaar!
Maar… 

toch waren de koning en de koningin verdrietig, 
want ze wilden heel graag een kindje. 
En dát hadden ze niet.
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‘Au!’ Roos prikte zich aan de spintol en 
onmiddellijk viel ze in een diepe slaap.
Maar niet alleen Roos viel in slaap.
Dwarrelende rozenblaadjes hingen stil in de lucht. 
Midden in een sprong viel ook de kikker in slaap.
De zomerwind hield op met waaien.
De koningin hield op met zwaaien.
De soep hield op met pruttelen.
De wereld sliep. 
Alles, alles en iedereen – 
de kok, de knecht, de kat, de hond – 
de hele wereld leek van steen. 

De oude vrouw lachte gemeen en verdween  
uit het paleis. 
Lang nog galmde haar lach na in het trappenhuis. 
Koud! Zo koud als ijs.

31



Peter en de Wolf
Sergej 

Sieb PosthumaIllustraties

Prokofjev 
2

41



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. 

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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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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Het vogeltje zat ook nog steeds in de boom – niet  
te dicht bij de kat natuurlijk – en onder de boom 
sloop de wolf heen en weer. Met grote, hongerige 
ogen gluurde hij naar de kat en het vogeltje.
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Promenade 
Hebt u genoten van de Tuilerieën?
Parijs is zeer beslist de moeite waard.
Wat vond u van de oude ossenwagen?
Heel anders. Ja natuurlijk, uiteraard.

Ik zou u graag nog verder begeleiden,
maar ik ben elders nodig. Ik moet gaan.
U volgt gewoon de rood met witte pijlen.
Het wijst zichzelf. Ja, Hans, ik kom eraan!
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Dans van de kuikens in hun eieren 
Twiettwiet, twiettwiet…
Ga eens open, ga eens open.
Twiettwiet, twiettwiet…
Ga nou toch eens open, ei!

Twiettwiet, twiettwiet…
Wij zijn groot, wij willen lopen,
Twiettwiet, twiettwiet…
lekker lopen in de wei!

Krikkrak, krikkrak…
Kijk, een gaatje in de schaal.
Krikkrak, krikkrak…
Gauw naar buiten allemaal!

Krak…
Krok…
Piep?
Tok!
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Op een dag vertelde de stiefmoeder dat er een 
groot  bal zou worden gehouden in het paleis van 
de koning. Alle jonge meisjes moesten komen  
dansen, want de prins zocht een vrouw. 
Onmiddellijk gingen de stiefzussen jurken passen. 
Assepoester keek naar haar oude gescheurde rok. 
Ze zag er niet mooi genoeg uit voor een bal, en ze 
was ook niet schoon genoeg. Ze vroeg aan haar 
stiefmoeder of ze alsjeblieft mee mocht en of  
ze alsjeblieft een nieuwe jurk mocht. En of ze dan  
alsjeblieft eerst in bad mocht met schoon water.
Maar dat mocht niet.
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Na de dansles vertrokken de stiefmoeder en de 
stiefzussen naar het bal. Ze leken wel suiker taarten. 
Ze hadden wijde roze jurken aan en er zat zo veel  
poeder op hun gezichten dat het rondstoof. 

Iedereen die in de buurt kwam moest ervan niezen. 
Assepoester zag ze gaan. Ze wilde heel graag mee. 
Nog nooit in haar leven had ze iets zó graag gewild.


