
Raponsje   

Er waren eens een man en een vrouw die naast een heks woonde. De heks had een prachtige tuin 

met een grote hoge muur eromheen. Het was een hele gemene heks...niemand durfde dan ook de 

tuin binnen te gaan. De tuin stond vol mooie planten en bloemen. Ook heerlijke raponsjes 

stonden in de tuin. Op een dag keek de vrouw vanuit het raam, over de muur de tuin in. De 

raponsjes bloeiden zó mooi. Zo fris en groen stonden ze daar. Opeens had de vrouw enorme zin 

in die heerlijke raponsjes. Haar verlangen naar die lekkere raponsjes was zo groot dat ze er 

ziek van werd. Ze werd mager en magerder. Alleen de raponsjes konden haar beter maken.  

Omdat de man zoveel van haar hield, klom hij angstig over de muur. Hij plukte de raponsjes. De 

vrouw smulde ervan. Dat smaakte naar meer.... Weer klom hij over de muur. Hij was nu wel heel 

bang dat de heks hem zou betrappen. Ohh nee....daar stond de heks! ‘Hoe druf je! Daar zal je 

spijt van krijgen’, krijste de heks. Doodsbang vertelde de man dat zijn vrouw ziek was van 

verlangen naar raponsjes. Om haar beter te maken, was hij over de muur geklommen. De heks 

kreeg medelijden met hem. Hij mocht zoveel raponsjes meenemen als hij wilde....maar...als ze 

een kind zouden krijgen.... dan moest hij het aan haar geven. ‘Ik zal het kind goed verzorgen en 

een goede moeder zijn’. Hij was zo bang dat hij dat beloofde.  

Toen er een baby geboren werd, kwam de heks meteen. Ze nam het meisje 

mee en noemde haar Raponsje. Ze werd het mooiste kind op aarde. Toen zij 

twaalf jaar was, had ze prachtig lang haar. Het glom als goud. De heks sloot 

haar op in een toren zonder trap en zonder deur. Midden in het bos. Als de 

heks naar binnen wilde, riep ze: ‘Raponsje laat je vlechten neer’. Raponsje 

gooide dan haar vlecht uit het raam en de heks klom naar boven. Op een dag 

reed een prins door het bos. Hij hoorde gezang en stond onder de toren te 

luisteren. Wat was dat mooi! De prins wilde naar binnen. Hij zocht en zocht 

maar kon geen deur vinden. Elke dag reed hij naar de toren om te luisteren.  

Op een dag zag hij de heks aankomen. Snel ging hij achter een boom staan. Hij hoorde haar naar 

boven roepen:"Raponsje,Raponsje laat je vlechten neer!" 

De heks klom via de vlecht naar boven. ‘Ahhh...zo kan ik naar boven’ . De volgende dag riep de 

prins: "Raponsje, Raponsje laat je vlechten neer!" Meteen viel de vlecht uit het raam. Hij klom 

snel naar boven. Wat schrok Raponsje toen ze opeens de prins zag! Hij zei dat hij haar gezang 

zo mooi vond. Zó mooi dat hij heel graag met haar wilde trouwen. ‘Ja, graag’ zei Raponsje. ‘Maar 

hoe kom ik uit deze toren?’ De prins bedacht een plan. Iedere keer als ik kom, neem ik een 

zijdedraad mee. Daar vlecht je een lang touw van. Als die klaar is, klim je daarlangs naar 

beneden. ‘En gaan we samen op mijn paard naar mijn land’ sprak de prins. 

Op een dag kwam de heks weer boven. ‘Waarom ben jij zwaarder was dan de prins?’ vroeg 

Raponsje....De heks werd woedend. In haar woede knipte ze de vlecht van Raponsje in 1 tel af. 

Raponsje verstopte ze ergens ver weg zodat ze altijd alleen zou zijn. Toen de prins later riep, 

liet de heks de vlecht neer. Boven zag hij niet zijn lieve Raponsje maar de boze heks. Hij was zo 

verdrietig dat hij uit het raam sprong. Hij viel in doornstruiken die in zijn ogen staken. Vanaf 

toen was hij blind. Jaren zwierf hij rond. Tot hij een stem hoorde die hij herkende. Hij ging op 

het geluid af. Toen Raponsje hem zag, omhelsde ze hem. Ze moest huilen van geluk. Haar tranen 

vielen op zijn ogen......en....hij kon weer zien! Samen gingen ze naar zijn land en leefden daar nog 

lang en gelukkig.   

 


