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1 Grimm 1808

Repelsteeltje

Er was eens een molenaar. Hij was arm, maar hij had een mooie dochter. Op een keer sprak hij 
met de koning.
Hij schepte op tegen de koning. Hij zei: “Ik heb een dochter die van stro goud kan spinnen.”
De koning zei: “Dat is een kunst die mij wel bevalt. Als je dochter zo knap is als je zegt, breng 
haar dan naar het paleis. Dan wil ik dat wel zien!”

1 Huiberts 2010

Repelsteeltje

Anemoon was de dochter van een trotse molenaar.
Die riep uit: “Hé, mijn dochter, die krijgt alles voor elkaar!”
“Is dat waar?” zei de koning. “Nou vraag dan maar
of ze goud voor mij kan spinnen uit een berg paardenhaar.”

2 Grimm 1808

Toen het meisje bij de koning gebracht werd, bracht hij haar naar een kamer die vol stro lag. 
Hij gaf haar een spinnenwiel. Hij sprak: “Ga nu maar aan het werk. Als morgenvroeg dit stro 
niet tot goud is gesponnen, moet je sterven.” Daarna deed hij de kamer op slot. De molenaars-
dochter bleef alleen achter.

2 Huiberts 2010 

“Als het haar lukt, dan zal ik met haar trouwen.
Maar lukt het haar niet, dan zul je ’t berouwen.
Dan bind ik haar vast met onbreekbare touwen
en ik smijt haar in een kerker met nog dommere vrouwen.” 
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3 Grimm 1808

De arme dochter van de molenaar was ten einde raad. Ze wist echt niet hoe je van stro goud 
moest spinnen. Ze barstte in tranen uit.
Toen ging opeens de deur open. Een klein mannetje stapte naar binnen. Hij zei: “Goedenavond, 
waarom huil je zo?”
Het meisje zei: “Ik moet goud van stro spinnen en dat kan ik niet.” Het mannetje zei: “Wat geef 
je mij, als ik het voor je spin?”
“Mijn halsketting”, zei het meisje.
Het mannetje nam de ketting aan en snorre, snorre, snor, het stro werd goud. Toen al het stro 
tot goud gesponnen was, kwam de koning. Hij was verbaasd en blij.
Hij bracht het meisje naar een grotere kamer vol stro. Ze moest het stro weer in één nacht tot 
goud spinnen als ze wilde blijven leven.
Het meisje schreide. Het mannetje verscheen weer en zei: “Wat geef je mij, als ik het voor je 
spin?”
“Mijn ring”, zei het meisje.
Het mannetje nam de ring en liet het spinnenwiel snorren. Het stro werd glanzend goud.
De koning was blij maar had nog steeds niet genoeg.

3 Huiberts 2010 

Anemoon zat te spinnen, maar het lukte niet erg.
Toen kwam er door het raam een hele rare dwerg.
Die zei: “Ik zal je helpen, kom maar hier met die berg.
Maar ’k wil wel een beloning, en dit is wat ik verg:”

4 Grimm 1808

De koning liet de dochter van de molenaar nog een keer naar een grotere kamer met stro bren-
gen. Hij sprak: “Als je hiervan goud spint, dan mag je met mij trouwen.” Hij dacht: “Al is ze 
maar een molenaarsdochter, een rijkere vrouw vind ik niet.”
Toen het meisje alleen was, verscheen het mannetje voor de derde maal. Hij vroeg: “Wat geef 
je als ik deze keer voor je spin?”
“Ik heb niets meer te geven”, zei het meisje.
“Beloof me dan je eerste kind als je koningin wordt.” Het meisje beloofde het.

4 Huiberts 2010 

“Als je koningin bent, dan wil ik je eerste kindje.
Maar raad je mijn naam, dan hoef ik geen enkel lintje.
Nou, is ’t een deal, Anemoontje, wat vind je?”
Toen spon hij het goud en hij verdween met een sprintje.
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5 Grimm 1808

Het mannetje spon het stro tot goud. De koning trouwde met de dochter van de molenaar en 
ze werd koningin.

Na een jaar kreeg ze een mooi kind. Ze dacht niet meer aan het mannetje. Toen hij opeens haar 
kamer binnenkwam zei hij: “Geef me nu wat je beloofd hebt.” De koningin schrok erg. Ze bood 
het mannetje alle schatten uit het paleis aan, als ze haar kind maar mocht houden. Maar het 
mannetje sprak: “Nee, iets wat leeft, heb ik liever dan alles schatten van de Wereld.”

Toen begon de koningin zó te schreien dat hij medelijden met haar kreeg. “Drie dagen zal ik je 
de tijd geven,” sprak hij. “Als je in die tijd mijn naam te weten komt, mag je je kind houden.”

5 Huiberts 2010

Anemoon werd koningin en kreeg een buik als een toeter.
Ze baarde een zoon en kocht een computer.
En toen kwam die dwerg aangescheurd op z’n scooter.
Hij glimlachte zoet, maar zíj lachte zoeter.
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6 Grimm 1808

De hele nacht dacht de koningin na over alle namen die ze kende. Ze stuurde een bode door 
het land om na te vragen welke namen er nog meer waren. Toen het mannetje de volgende dag 
kwam noemde ze alle namen die ze kende. Maar bij elke naam sprak het mannetje: “Nee, zo 
heet ik niet.”

De tweede dag liet ze in de buurt navragen hoe de mensen heetten. Ze noemde de meest rare 
namen op: “Heet je misschien Ribbenbeest, Schapenkuit of Snorrepoot?” Maar bij elke naam 
sprak het mannetje: “Nee zo heet ik niet.”

De derde dag kwam de bode weer terug en vertelde: “Geen enkele naam heb ik kunnen vinden, 
maar op de berg zag ik een huisje. Voor het huisje brandde een vuur. Om het vuur sprong een 
gek mannetje. Hij danste op één been en riep: “Wat een geluk dat niemand weet, dat ik 
Repelsteeltje heet.”

Je kunt wel begrijpen hoe blij de koningin was. Toen het mannetje binnenkwam en vroeg: “Nu 
koningin, hoe heet ik?” vroeg ze: “Heet je soms Repelsteeltje?” Het mannetje schreeuwde: “Dat 
heeft de duivel je verteld!” Hij stampte van woede met z’n rechtervoet zó hard op de grond dat 
hij er tot zijn romp inzakte. Hij pakte woedend zijn linkervoet met beide handen vast en 
scheurde zichzelf zo in tweeën.1

6 Huiberts 2010

“Jij heet Repelsteeltje,” zo sprak Anemoon.
“Op de website van sprookjes daar staat het gewoon.
Maar we gaan met je mee – ik en m’n zoon –
Want de vader van m’n kind vind ik geen leuk persoon.”2

1  Repelsteeltje, in: Grimm, W. (1984). De sprookjes van Grimm; volledige uitgave; vert. M.M. de Vries-Vogel.
2  Huiberts, M. (2010). Roodkapje was een toffe meid. Haarlem: Gottmer.
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