
IWAN EN PETROESJKA      
   2e graad 
Uit: Eigen-wijs, liedbundel voor kinderen van 4-12 jaar 
Tekst en muziek: Hans Peters 
 
 

 
  



M (melodie) Toonaard: mi klein; omvang: laagste toon: lage sol tot hoge do 
Mt (maat) 4/4 
V (vorm) A (abab) B B’ 
R (ritme) Rusten respecteren; lied nodigt uit om te versnellen op de rusten 
T (tekst) Nederlands, maar met ‘Russische accenten’ 
I (informatie)  
Z (zingen)  Met name het refrein gaat snel. Hier letten op ademhaling! En 

articulatie. 
 
Didactische verwerkingsmogelijkheden:  
 
STEMVORMING (ADEMHALING):  

het refrein gaat uitermate snel en het is van belang om daar ook op tijd 
adem te halen. Dit kan met enige overdrijving worden geoefend: 
Ik zeg: 
‘m’n (adem) paard Pe-troesj-ka, snel Pe-troesjka en nu in een tel, 
Petroesjka, 
(adem) o Petroesjka, o wat duurt dat lang.’ Ik zeg: 
‘m’n (adem) paard Pe-troesj-ka, snel Pe-troesjka en nu in een tel, 
Petroesjka, 
(adem) ach, die bloemkool is niet van be-lang.’ 
 
Bij O en Ach min of meer ademhalen in de tekst… 
Wel duidelijk blijven articuleren. 

 
RITME (SFEERSCHEPPING):  
  spelen met (de tekst in) het refrein: 
  Ik zeg:  

‘m’n paard Pe-troesj-ka, snel Pe-troesjka en nu in een tel, Petroesjka, 
  o Petroesjka, o wat duurt dat lang.’ Ik zeg: 

 ‘m’n paard Pe-troesj-ka, snel Pe-troesjka en nu in een tel, Petroesjka, 
 ach, die bloemkool is niet van be-lang.’ 

 
Vertragen bij de tekst: O wat duurt dat lang… 
En dan vervolgens het tweede deel steeds sneller zingen. En een ‘Russische 
twist’ aan geven. 

 
SPREEKTEKST (BEGELEIDING):  

kenmerkend in het lied is het spelen met de ietsj klank: nietsj, fietsj, 
Petrovietsj 
Dat is te benadrukken door bijvoorbeeld te spelen met een fietsj-bel elke 
keer als ietsj voorkomt. 

 
SFEERSCHEPPING:  

het lied is te verdelen in een mannen- en vrouwenrol. En verteller.  
Zie bijlage 1 
De vrouwen- en mannenrol kunnen ‘extra’ worden geaccentueerd door de 
teksten te verdelen over hoge en lage stemmen. 
Er kan extra worden gewerkt aan het benadrukken van het Russische 
accent. 



Bijlage 1: verdeling tekst over mannenpartij, vrouwenpartij en verteller. 
 
mannenrol 
‘Za-del ra-zend-snel m’n paard’  
verteller 
riep I-wan Pe-tro-vietsj 
Maar z’n vrouw riep: 
vrouwenrol 
‘Ga maar op de fietsj, 
an-ders brandt de bloem-kool aan en krijg je strak-jes nietsj’ 
verteller 
I-wan sprak:  
mannenrol 
‘Hoe vind je me zo ietsj?’ 
Ik zeg: 
‘m’n paard Pe-troesj-ka, snel Pe-troesjka en nu in een tel, Petroesjka, 
o Petroesjka, o wat duurt dat lang.’ 
Ik zeg: 
‘m’n paard Pe-troesj-ka, snel Pe-troesjka en nu in een tel. Petroesjka, 
ach, die bloemkool is niet van be-lang.’ 
 
verteller 
Maar toen werd Pe-troesj-ka boos op I-wan Pe-tro-vietsj 
En ze riep:  
vrouwenrol 
‘Hoe vind je me zo-ietsj? 
Bloem-kool niet be-lang-rijk? Goed dan kookt Pe-troejska nietsj 
Haal jij maar kroketten op de fietsj!’ 
mannenrol 
Ik wil 
m’n paard Pe-troesj-ka, snel Pe-troesj-ka en nu in een tel, Pe-troesj-ka, 
o Pe-troesj-ka, o wat duurt dat lang. 
Ik wil 
mijn paard Pe-troesj-ka, snel Pe-troesj-ka en nu in een tal. Pe-troesj-ka, 
ach, dat eten is niet van be-lang.’ 
 
verteller 
Maar toen na een uur of wat zei I-wan Pe-tro-vietsj: 
mannenrol 
‘Ach Pe-troesj-ka heb je toch niet ietsj?’ 
verteller 
Maar Pe-troesj-ka zei: 
vrouwenrol 
‘Nee lieve I-wan, ik heb nietsj. 
Laten we wat halen op de fietsj.’ 
mannenrol 
Of op het 
paard, Petroesj-ka, ja Pe-troesj-ka, samen op het paard Pe-troesj-ka 
o Pe-troesj-ka, zeg hoe lijkt je dat? 
Of op het 
paard, Pe-troesj-ka, ja Pe-troesj-ka, samen op het paard Pe-troesj-ka, 
o Pe-troesj-ka, eten in de stad! 
 
 
 
 


