
Roodkapje 

Er was eens een meis je  dat  al t i jd een rood kapje  droeg.  Daarom n oemden de mensen haar  

Roodkapje.  

Op een dag lag  de oma van  Roodkapje  ziek  in  bed.   

Moeder  vroeg:  “Roodkapje ,  wi l  j i j  koek en een f les  wi jn  naar oma te  brengen ?  Dat  zal  haar 

goed doen.  Als  je  he t  dorp ui t  bent,  loop dan net jes  en ga nie t  van het  pad af ,  want anders  val  

je  nog en breekt  de f les ,  en dan heeft  oma nie ts .”  

Grootmoeder woonde bui ten  in  he t  bos ,  een hal f  uur van het  dorp.  Toen Roodkapje  in  het  bos 

was,  kwam ze de wol f  tegen.  Maar Roodkapje  wis t  nie t  dat  he t  een gevaarl i jk  dier  was  en bang 

was ze  al  helemaal  nie t .  

“Goedemorgen,  Roodkapje,"  zei  hi j .  

"Dag,  Wol f . "  

"En waar ga  je  zo vroeg naar toe,  Roodkapje?"  

"Naar  grootmoeder ,  Wol f . "  

"En wat z i t  er  in  je  mandje ?" 

“Koek en wi jn .  Grootmoeder i s  zwak en  ziek daar  wordt  ze  beter  van. "  

"Zeg Roodkapje,  waar woont je  grootmoeder dan?"  

"Verder he t  bos in,  onder de dr ie  grote  e iken bomen s taat  haar huis je .”  



De wolf  dacht  bi j  z ichzel f :  "Dat jonge malse  ding zal  nog be ter  smaken dan die  oude vrouw.  

Als  ik  s l im ben,  kan ik  ze  al lebei  opeten! "  

Hi j  b lee f  nog even naast  Roodkapje  meelopen,  en zei :  

"Ki jk ,  Roodkapje,  wat een mooie  bloemen overal ,  waarom ki jk  je  nie t  wat om je  heen?  Ji j  

loopt  daar maar  a lsof  je  snel  naar  school  moet .  En het  i s  hie r  vandaag zo heerl i jk . "  

Roodkapje  keek eens rond en toen zag ze  de  zon en de bomen en de mooie  bloemen d ie  overal  

s tonden en ze  dacht:  

"Als  ik  voor oma een mooi  boeket  b loemen meebreng ,  zal  ze  zo bl i j  z i jn.”  

En ze  ging van het  pad af  tussen de bomen om bloemen te  plukken.  En te lkens a ls  ze  e r  één 

geplukt  had,  dacht  ze  dat  e r  verderop nog een mooiere  s tond en zo raakte  ze  s teeds dieper  het  

bos in.   

Maar de wol f  l iep  snel  naar  het  huis  van grootmoeder en k lopte  aan  de deur:  

"Wie is  daar?"  

"Roodkapje ,  met koek en met wi jn,  doe de deur  maar open! " 

"Druk maar  op de kl ink,"  r iep grootmoeder,  " ik  ben te  zwak en kan nie t  opstaan."  

De wolf  drukte  op de kl ink,  de  deur  sprong open,  en zonder één woord te  zeggen sprong hi j  

naar he t  bed en at  de  grootmoeder op.  Toen t rok hi j  haar k le ren aan,  ze t te  haar n achtmuts  op,  

g ing in  haar bed l iggen en t rok  de gordi jnen dicht .  

Even la ter  kwam Roodkapje  bi j  he t  huis je  aan.  Ze was  verbaasd dat  de  deur open stond.  Het 



was er  s t i l le r  dan anders.  Ze r iep:  "Goedemorgen," maar  er  kwam geen antwoord.  Toen l iep ze  

naar he t  bed en schoof de gordi jnen  opzi j .  Daar lag grootmoeder met haar s laapmuts over haar 

gezicht .  Ze zag er  heel  v reemd ui t .  

"O oma,  wat  heb je  grote  oren!"  

"Dat i s  om je  beter  te  kunnen horen."  

"Maar oma,  wat heb je  grote  ogen!"  

"Dat i s  om je  beter  te  kunnen zien."  

"Maar oma,  wat heb je  grote  handen!"  

"Dat i s  om je  beter  te  kunnen pakken."  

"Maar oma,  wat heb je  een verschrikkel i jk  grote  mond!" 

"Dat i s  om je  beter  te  kunnen . . .  OPETEN!”  

En de wol f  sprong ui t  bed en v ers lond het  arme Roodkapje  in  één hap.  Daarna ging hi j  moe en 

voldaan l iggen snurken bi j  de  wa terput .  Toen kwam de jager langs .  Hi j  vond dat  de wol f  e r  

heel  dik  ui tzag .  Hi j  schoot nie t ,  maar begon de buik van het  dier  open  te  sni jden met een mes .  

Snel  zag hi j  een rood kapje  en het  meis je  sprong erui t  en r iep :  

"O,  wat ben ik  bang geweest ,  wat  was he t  donker in  de  buik van  de wol f ! "  

En toen kwam de oude grootmoeder  ook nog levend tevoorschi jn!  

Snel  vulde Roodkapje  de buik van de wol f  met s tenen.  De wolf  werd wakker  met g rote  dors t  en 

wi lde drinken van de waterput.  Maar hi j  v ie l  er in  en verdronk.  


