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Er was eens, in een ver land, een 
reusachtig heksenbos waar alle heksen 
woonden. Iedere heks had daar een 
eigen huisje, een zwarte poes, een 
bezemsteel en natuurlijk een grote 
toverketel.

Ze kenden elkaar goed en hielden 
vaak heksenfeesten op de grote, 
kale berg midden in het heksenbos. 
Joelend en schreeuwend kwamen ze 
dan aangevlogen op hun supersnelle 
bezemstelen en iedere heks maakte een 
knettergek heksenbrouwseltje, waar de 
andere heksen van konden proeven.

Als het diep in de nacht was en ook 
de maan en de sterren betoverd leken, 
veranderden alle heksen in grote, 
knalrode draken, enorme kikkers, 
paarse poezen, slangen zo lang als 
de tuinslang bij jullie thuis, vliegende 
witte muizen of  op een eenwieler 
fietsende olifant.

Wanneer na deze lange heksennacht de 
zon slaperig achter de wolken wakker 
werd, zich de ogen uitwreef  om al 
die wonderlijke dingen die hij zag op 
de kale heksenberg, transformeerden 
de betoverde heksen weer in gewone 
heksen. Nou ja, wat je dan ook maar 
gewoon kunt noemen aan een heks!

Joelend en schreeuwend vlogen 
alle heksen op hun supersnelle 
bezemstelen naar hun eigen huisje 
terug om voor het volgende 
heksenfeest nog iets gekkers te 
bedenken. 

Alleen één heks was nooit aanwezig op 
deze heksenfeesten. Dat was de heks 
Knudde-met-een-rietje. 
Zij zat zielig en alleen thuis, hoorde de 
andere heksen juichend en bulderend 
overvliegen en ook hoe de heksen 
samen veel plezier hadden op de grote 
kale heksenberg.

O, hoe graag had de heks Knudde-
met-een-rietje hieraan mee willen 
doen. Maar ze had een groot 
probleem... ze kon niet goed toveren, 
alle heksenbrouwseltjes die ze maakte 
mislukten. 

Het sprookje van
de heks Knudde-met-een-rietje
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Als ze een muis wilde omtoveren tot 
olifant, werd die muis bijvoorbeeld 
een kruidenrekje. Wilde ze dat 
kruidenrekje weer omtoveren tot een 
muis, stortte soms als bij toverslag 
haar heksenhuisje in elkaar.

Je snapt het al; alles wat ze toverde was 
knudde-met-een rietje.

Ze deed echt vreselijk haar best hoor. 
Ze maakte de brouwseltjes precies 
zoals het in het grote toverheksenboek 
stond. Als ‘verse drakenkwijl’ in het 
recept stond, vloog ze onmiddellijk 
naar de heksen-supermarkt om de 
allerbeste drakenkwijl te kopen.

Trouwens, met het vliegen op die 
bezemsteel ging het ook vaak mis. 
Soms vloog ze op haar bezemsteel 
door de lucht en dan stopte die er 
zomaar mee. Alsof  er geen benzine 
meer in zat. 

Dan donderde ze met alles naar 
beneden en stuiterde ze over de grond 
als een tennisbal. Bont en blauw kwam 

heks Knudde-met-een-rietje dan thuis, 
met een kapotte bezemsteel in haar 
hand en de drakenkwijl droop van haar 
hoofd als groene, slijmerige shampoo. 
Ach, wat was ze dan verdrietig! 

De andere heksen lachten haar 
ook altijd uit, wanneer er weer een 
tovertruc mislukte. “Ha, ha, heksje 
Knudde-met-de-kapotte-bezemsteel,” 
riepen ze dan, “je leert het ook nooit. 
Je bent gewoon te dom om te kunnen 
toveren. Stop er maar mee, dan zullen 
we jou omtoveren tot een zwarte poes 
en kun je bij ons op witte muizen 
jagen. Ha, ha!”

Je snapt wel dat het vreselijk voor haar 
was om gepest te worden door die 
vervelende rotheksen.

Toch was heks Knudde-met-een-rietje 
geen domme heks hoor. 
Ze kon heel veel, alleen niet toveren. 
Ze kon prachtig tekenen, schreef  ook 
sprookjes (echt waar!) en ze kon ook 
geweldig drummen op haar heksen-
drumstel. 

    Mijn eigen  
  heksenbrouwseltjes 

   zijn wel betoverend, maar 
       stinken als paddenpoep. 
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Zo snoeihard dat de ruiten rammelden 
in de kozijnen en de toverflesjes trilden 
op de planken.

Op een dag besloot ze om in plaats 
van nog een, tot mislukken gedoemd 
heksenbrouwseltje, nu eens een 
smakelijke heksensoep te maken.
Ze ging het heksenbos in, dit keer 
zonder haar bezemsteel, op zoek 
naar hemelse bos-paddenstoelen die 
groeiden op plaatsen, die alleen heksen 
kennen. Ook verzamelde ze kruiden en 
dan niet de kruiden waarmee je kunt 
toveren, zoals de Zwarte Snotwortel, 
het Drakentongetje of  het Gekloofde 
Heksenoortje, maar kruiden voor de 
heksensoep.

Toen ze alles in het heksenbos 
gevonden had, liep ze terug naar haar 
huisje en begon met koken in haar 
grote, zwarte heksenketel. 
O, wat een heerlijk aroma kwam 
er van deze soep, betoverend! De 
verrukkelijke geuren dreven langzaam 
het huisje uit, het grote heksenbos in. 

Alle dieren in het bos snoven 
de geuren diep op, ze raakten 
betoverd en ook de heksen zeiden 
tegen elkaar: “Dit is de lekkerste 
geur die ik ooit geroken heb. Mijn 
eigen heksenbrouwseltjes zijn 
wel betoverend, maar stinken als 
paddenpoep!” 

Ze stapten op hun supersnelle 
bezemstelen en vlogen uitgelaten naar 
het huisje van heks Knudde-met-een-

rietje. Dit was precies wat zij gehoopt 
had, dat alle andere heksen zouden 
zien dat ook zij wel echt iets kon. Dat 
zij een heksensoep maken kon die 
misschien niet iets geks liet gebeuren 
maar wel verrukkelijk was om te eten.

De heksen toverden soepkommen en 
grote soeplepels, waarna ze allemaal 
genoten van de heksensoep. Binnen 
een paar minuten was de grote 
heksenketel helemaal leeg en waren 
de laatste druppels, die op de grond 
gevallen waren, opgelikt door de 
zwarte poezen die meegereisd waren 
achter op de bezemstelen.

Geheel voldaan zeiden de heksen lief: 
“Heks Knudde-met-een-rietje, dit was 
een zalige soep! Zulke lekkere soep 
hebben we nog nooit gegeten. Wil jij 
op het volgende heksenfeest voor ons 
deze verrukkelijke soep maken? Dan 
toveren wij voor jou wat je maar wilt! 
Behalve jouw heksensoep natuurlijk, 
want zelfs ons lukt het niet om die te 
toveren.”

En zo gebeurde het dat heks 
Knudde-met-een-rietje deze heerlijke 
heksensoep op alle heksenfeesten ging 
maken. De andere heksen toverden 
haar de ene keer om tot een prachtige 
prinses in een rode jurk en de andere 
keer tot een lelijke pukkelige pad, waar 
ook zij smakelijk om moest lachen.

Zo hadden ze allemaal veel plezier 
en leefden nog lang en toverachtig 
gelukkig samen in het grote heksenbos.




