
Als het regent en de zon schijnt 32: Dieren baden of dopen
(with English summary)

Als het regent en de zon schijnt, 
baadt de vos.

In Finland, het land van de sauna, ‘neemt de vos een bad’, ‘de vossen baden’, ‘de vossenjongen
baden in een zandgroeve’, ‘de vossen slaan zich nu met de badkwast’ of ‘de kat en de vos baden’,
vaak met de voortzetting: ‘De kat gooit water op de gloeiende stenen en de vos baadt (d.w.z. slaat
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zich met de badkwast).’ Gesproken wordt van Ketun sade ‘een vosregen’.1 Bij de Basken wordt
gesproken van azeri bataioa ‘de vossendoop’.2

Een merkwaardige activiteit verricht de vossin in Portugal, waar ze de blaasbalg bespeelt: a
raposa a tocar no folle, of aan het vullen is, maar ook lappen de oude vrouwen een blaasbalg.3

De wolf, die met de vos trouwde, komt ook zelf in diverse spreuken voor. In Estland zegt men,
dat dan ‘de wolf zijn gebroed op een steen doopt’; en als herders ergens een steen met een
regengat aan de bovenkant zien, zeggen ze: ‘Daar heeft de wolf zijn gebroed gedoopt op de dag,
dat het regende en de zon scheen.’ In een andere spreuk wordt de zoon van de wolf gedoopt met
het maken van het kruis en de zoon van de beer wordt gedoopt met het gieten van water. Maar
ook wordt gezegd, dat de raaf de kinderen moet dopen.4 In Estland wordt door de wolven ook
gebaad: ‘De wolven slaan zich met de badkwast’, ‘~ op het kerkhof’, ‘de wolf wast zijn jongen’
en ‘de wolf moet met zijn staart zijn jongen in bad slaan’, maar ook ‘de beer slaat zich met een
badkwast op een boomstomp’ en ‘de beer wast zijn jongen’.5 De wolf moet eten: ‘De wolf eet
boterbrood in de bosjes’, of ‘onder een vijgenboom’ of ‘op een steen’.6 In Pruisen kent men het
kinderliedje:

Sunneraaje, Sunneraaje,
d Wulf het de Schette tchraaje (gekregen).

In plaats van Schette (schijterij) worden ook Fölle, Plüdde of Titte gebruikt: 
Sunneraje, Sunneraje, 
d Wulf het de Plüdde (buikloop). 

1 A-W Fin 1, 3, 5, 4, 2; A-Ö Fin 1. Kuusi 1957, 234: Het baden van de vos ... wordt in Noord Duitsland uitsluitend
verbonden met de op het land liggende nevel, die de zegswijze de Voss badt teweegbrengt. Röhrich 1973, I, 511: Der
Fuchs badet; Fuchsregen (Finnland). // Finnish: ketut kylpee, that’s ‘foxes are bathing’.(Topi, Sept. 20, 2011) //
Wikipedia: In Finland, it is called ketut kylpevät or "foxes are taking bath".
2 Ferro Ruibal 2007, 77: Euria eta eguzkia, azerien bataioa ‘Choiva e sol, o bautizo dos raposos’, ook: azeri-bataio.
Orotariko Euskal Hiztegia: AZERI-BATAIO, AXERI-BATAIO. "Axeri bataioa (euria ta eguzkia batera) (AN-5vill),
hara azeri bataioa! (AN-gip)" Gte Erd 110. // Euria eta eguzkia, azeri bataioa. // Gold 2001, 453: Eguzkia eta euria,
azeri bataioa ‘sun and rain, the fox’s baptism’.
3 A-Ö Port 1 uit Pori, Westkust (tocar ‘raken, spelen van instrument’; no folle = no fole ‘in de blaasbalg’: Kuusi
vertaalt: die Füchsin bläst [!] in die Bälge); H-Ö Port 1: ‘stáo as velhas a remendar o folle’. // Está a chover e a fazer
sol e a raposa a encher o fole [en de vossin (is) de blaasbalg aan het vullen] (António Moreira, Diciopédia e
Provérbios Portugueses). ParemioRom: Está a chover e a fazer sol e a raposa a encher o fole (Portuguese): Está
lloviendo y haciendo sol y la zorra llenando el fuelle. Comments: Así, en Moreira (2003: 113). En Vasconcelos
(1980: VII, 553), que localiza el refrán en Mangualde: Está a chover e a fazer sol, estão e a raposa a encher o fole.
Mangualde, Viseu, Portugal. (Moreira, 113 nº527; Leite VII, 553. A chover e a fazer sol, estão as velhas a remendar
o fole ([repareren] Portuguese): Lloviendo y haciendo sol, están las viejas remendando el fuelle. Comments: Fole es
una palabra polisémica en portugués; puede significar 'fuelle', 'saco', 'estómago', etc. La fuente también recoge una
versión en singular: A chover e a fazer sol, está a velha a remendar o fole. Vieira do Minho, Braga, Portugal. (Leite
VII, 553).
4 B-Q Est 1, 2; Est 3; C-Q Est 1: de raaf doopt dus niet zijn kinderen, maar de mensenkinderen, door het te laten
regenen.
5 B-W Est 4, 3, 6, 5; Est 1, 2.
6 B-Y Est 1; B-Y Est 2, vgl. F-W Est 11: de wolf eet boterbrood in de bosjes; B-Y Est 3.
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Ook wordt gezegd, als het bij zonneschijn regent: De Wulf heft dat Feeber en meer van
dergelijks.7 In Mecklenburg wenn dat bi Sünnenschin rägent, ward seggt, nu deit den Wulf de
Buk weih.8 In het Rijnland wordt gezegd: 

De Sonn scheint on et rent, 
de Wolf pischt op de Herd, 
on wann en net op de Herd pischt, 
dan pischt en op dein Nös.9

In Mecklenburg zeggen ze: Nu pissen de wülw en in Pruisen: Die Wölfe pissen.10 En in het
Belgische Land van Waas kent men: dan schijt de wolf op de eerde, evenals in het Rijnland: De
Wolf scheisst op de Erd.11 
Op de Filippijnen wordt gesproken van: ‘urine van spinnen’, in het Duitse Lüneburg van das
Wasser ... der in der Luft tanzenden Mücken. Bij de Fin-Zweden is het God, die op de aarde pist,
terwijl in Zuid Bulgarije gezegd wordt: ‘De zon schijnt, het regent! Lacht, kippen, heft jullie
staartjes op, schijt vogelstront!’ En in Noord Bulgarije: ‘Verheugt u, kippetjes, jullie staartjes
groeien dicht.’12 In Litouwen wordt gezegd als de zon schijnt en het regent: ‘Dan lacht het zwijn,’
in Bretagne dwalen de koeien over de Arrée-berg en in China komt de schildpad uit zijn schild,
gaat de hommer (zeekreeft) zijn hol in en geeft de leraar de kinderen vrij.13 

English summary

In Finland, the land of the sauna, ‘the fox takes a bath,’ ‘the foxes are bathing,’ ‘the young of the
fox are bathing in a sand-pit,’ ‘the foxes are beating themselves with the bathing-tassel,’ or ‘the
cat and the fox are bathing,’ often with the continuation: ‘The cat throws water on the glowing
stones and the fox baths (meaning, he beats himself with the bathing-tassel).’ They speak of a
‘fox-rain’. The Basks speak of a ‘fox-baptism’. 
A strange activity the vixen performs in Portugal where she plays on the bellows or she is filling
it, but also the old women patch a pair of bellows.
Besides marrying the fox, the wolf figures also by himself in several maxims. In Estonia they say,
that then ‘the wolf baptises his brood on a stone’, and when shepherds find a stone with a rain-

7 PreusWb V, 709: Wan et rääjent enn de Sonn schient, dan haft de Wulf daut Feeba (menn.-nd); VI, 751; IV, 524;
VI, 903: Sunneraaje, Sunneraaje, de Wulf het de Titte (‘tiet’) tchraaje. Ook VI, 751f. (Zit de uitdrukking ‘het loopt
als een tiet’ hier achter?). Vgl. B-Ö Pol 1: Der Wolf hat Fieber; Deu 2: hat das Fieber (Pruisen).
8 MecklWb VI, 1101; vgl. B-Ö Deu 1 (deiht)
9 RheinWb VIII, 217: Saarbg-Kahren; vgl. IX, 615: De Sonn scheint on et rent, de Wolf pischt op de Häd (Heide); o
wann en net op de Häd pischt, dann pischt en op dein Nös. Donker en nevelig weer in de herfst en winter wordt wel
Wolfswetter genoemd (ID., 622), terwijl Wölfe zware onweerswolken zijn (620: Aden-Kaltenborn, Monsch-Strauch,
Bo, Dür, MülhRuhr-Styrum). Et es e Wedder wie ne Wolf, stormachtig (615: Schleid-Hellenth).
10 B-Ä Deu 1, 2.
11 B-Ä Fl 1 (WNT XII, 13: dan schijt de wolf op aarde (naar Joos)). Kuusi neemt bij B-Q Est de opmerking op:
Uneheliche Kinder antworteten denen, die nach ihrem Vater fragten: ‘Ich habe keinen anderen Vater als ein Wolf
schiss einen Haufen auf einen Stein, ein Bettler stach mit seinem Stab die Augen in den Kopf.’ (Naar aanleiding van
het dopen van de wolf op een steen, zie tekst.) RheinWb IX, 615: Zell-Senh, Saarl-Dilling; kä Wolf scheisst uf de
Borern Bernk-Rhaunen; ~ of de Erd Riedenbg; ka Wolf scheisst op de Erd, er scheisst dir of de Nos May-Kehrig,
Kobl-Güls. Vgl. Seiler 1922, 225: Trau keim Wolf uf witer Heid, keim Pfaff bi sinem Eid, kein Jud bi sim Gwisse,
sust bist von alle bschisse.
12 C-Ä Phil 1, C-Ä Deu 1, E-Ä FinSchw 1; C-Ä Bulg 1; C-T Bulg 1, 2. Vgl. muggepis = heel fijne, zachte regen (Sint
Niklaas). // Seporo Kago Marcae (7 juni 2013): In Setswana we say: moroto wa letsatsi meaning 'the sun's urine'.
Itumeleng Modiba (7 juni 2013): Moroto wa letsatsi (sun urine).
13 C-T Lit 1; C-S Bret 1; C-S China 1, vgl. N-Ö Sp 4.
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hole at the top, they say, ‘There has the wolf baptised its brood on the day that it rained and the
sun shone.’ In another maxim the son of the wolf is being baptised by making the sign of the
cross, and the son of the bear is being baptised by the pouring of water. But they also say, that the
raven has to baptise the children. In Estonia the wolves are also bathing: ‘The wolves beat each
other with the bathing-tassel,’ ‘~ on the churchyard,’ ‘the wolf washes its young,’ and ‘the wolf
has to beat in the bath its young with its tail,’ but also ‘the bear beats himself with a bathing-
tassel on a tree-stump,’ and ‘the bear washes its young.’ 
The wolf has to eat: ‘The wolf eats butter-bread in the bushes,’ or ‘under a fig-tree’ or ‘on a
stone.’ In Prussia they know the nursery rhyme: ‘Sun-rain, sun-rain, the wolf has got the shitting-
disease.’ They also say when it rains with sunshine: ‘The Wolf has the fever,’ and more of that.
In Mecklenburg they say when it rains with sunshine, ‘now the wolf has pain in his belly.’ In the
Rhineland they say: ‘The sun shines and it rains, the wolf pisses on the hearth, and when he
doesn’t piss on the hearth, then he pisses on your nose.’ In Mecklenburg they say: ‘Now the
wolves are pissing’ (also in Prussia). And in the Belgian Land van Waas they know, ‘then the
wolf shits on the earth,’ which is also known in the German Rhineland.
On the Philippines they speak of ‘urine of spiders’, in German Lüneburg of ‘the water … of the
mosquitoes dancing in the air’. With the Fin-Swedes it is God, who pisses on the earth, while in
South Bulgaria they say: ‘The sun shines, it rains! Laugh, chicken, lift up your little tails, shit
bird-shit!’ And in North Bulgaria: ‘Rejoice, little chicken, your tails grow shut!’ In Lithuania
they say when the sun shines and it rains: ‘Then the hog laughs,’ in Brittany the cows wander on
the Arrée Mountain, and in China the turtle comes out of its shell, the milter (lobster) goes into its
cave, and the teacher gives the children the day off. 
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