
Het zingende bot (ATU 780): uitweidingen

Veel sprookjes bevatten elementen die overeenkomst vertonen met ATU 780. In ‘Der Okerlo’
[KHM 70a] heeft het meisje tijdens de ‘magische vlucht’ [ATU 313A] zich met haar toverstaf in
een rozenstok, de prins in een bij veranderd, zodat de mensenvretende vrouw van de Okerlo hen
niet herkent en naar huis terugkeert; ze kunnen echter hun mensengedaante niet meer aannemen,
doordat het meisje de toverstaf te ver heeft weggeworpen. De rozenstok staat echter in de tuin
van de koningin, de moeder van het meisje, die net als ieder ander door de bij wordt aangevallen
als zij de roos wil plukken. Maar deze is enigszins gescheurd en bloed kwelt tevoorschijn, waarop
zij een fee laat komen en de bloem onttoveren. Dan herkent ze haar als baby in een gouden wieg
op zee uitgezette dochter, waarna huwelijk. In de door BP vermelde variant ‘Der Riesenwald’
veranderen de vluchtenden zich (eenmaal) in een perzikboom en een bij d.m.v. een wenshoed, die
echter door de wind van de boomtop wordt geblazen, zodat ze zich niet meer kunnen
terugveranderen. Een prinses, die de hoed toegewaaid komt, wordt door de steek van de bij en het
bloed, dat uit een afgescheurd blad druipt, ertoe bewogen, de hoed weer op de boom te gooien,
waardoor het tweetal verlost is. De verhalen gaan terug op Gravin Aulnoy’s ‘L’oranger et
l’abeille’, dat verwant is aan ‘Der liebste Roland’ (KHM 56), waarin na de ‘magische vlucht’
(met als laatste de verandering van het meisje in een bloem tussen doornen, die de heks wil
plukken, hetgeen de fiedelaar met zijn spel voorkomt, waarbij de heks zich prikt aan de doornen
en doodbloedt) Roland het meisje achterlaat en vergeet; zij verandert zich uit ellende in een
bloem, in de hoop dat iemand haar vertrappelt, maar een herder (vgl. VA!) ziet de schone bloem,
plukt haar en legt haar thuis in een kist, waarna de scène met de ‘geheimzinnige huishoudster’,
vgl. Ind14, 22, 23, die ook genoemd wordt in de aantekeningen bij ‘Die Nelke’ (KHM 76; BP 2,
126), waar nog meer voorbeelden te vinden zijn, zoals Basile I, n°2: ‘La mortella’ (Ned: Het
mirtetakje), waarin een vrouw i.p.v. het verlangde kind een blauwe bosbestwijg [Vaccinium
myrtillus L.] baart en in een pot voor het raam zet; een prins wordt verliefd op de tak, koopt die
en zet de pot in zijn kamer. ‘s Nachts komt eruit een meisje, wier liefde de prins heimelijk geniet,
totdat zeven versmade vriendinnen van de prins in zijn afwezigheid binnendringen en de plant
verscheuren (alleen de jongste doet niet mee!); echter uit de vergaarde resten groeit een nieuwe
plant, waaruit de fee opnieuw tevoorschijn komt, waarna de prins de zes zussen levend in een put
laat begraven (naar hun zelfuitgesproken oordeel), de jongste huwt met zijn trouwe dienaar, die
de plantenresten teruggeplant had. In de variant bij Pitrè (n°36: ‘Rosamarina’) baart de koningin
een wonderschone rozemarijn, die haar neef, koning van Spanje, mag meenemen. Als hij eens op
zijn fluit speelt bij de rozemarijn komt eruit een meisje, iets wat zich blijft herhalen, totdat hij ten
strijde moet en zijn drie zussen in zijn kamer dringen en op de fluit blazen, waarop Rosamarina
komt. De zussen slaan haar halfdood, waarna een haar verzorgende tuinman na lange tijd bij
toeval ontdekt hoe de betovering van Rosamarina op te lossen, waarna hij haar geneest en ze met
de teruggekeerde prins trouwt.1 In een Grieks-Aziatische valse bruid-variant (ATU 403) laat de
prinses zich door haar feepeetmoeders veranderen voor het paleis in een cipres; de valse prinses
doet of ze ziek is en laat zich een aftreksel van de cipres voorschrijven; deze wordt omgehakt en
in een ketel gekookt, maar een stuk boom blijft liggen, wordt door een oude vrouw meegenomen,
waarna de ‘geheimzinnige huishoudster’-scène volgt; de oude vrouw adopteert haar en wordt snel
rijk (de prinses huilt parels, lacht rozen!). Weldra volgt de herkenning door de koning, haar
verloofde, die de bedriegster en haar moeder achter 40 muildieren laat doodslepen.2

1 Cosquin 1, 279f. Zie Fabula 15, 241 n°6: ‘Der Lorbeerbaum’.
2 Carnoy & Nicolaides n°6: ‘La fille du roi et le garçon du bains’, zie BP 2, 279.
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In het Indiase sprookje ‘The Bél-princess’ (Stokes n°21) wordt de uit de bélvrucht gekomen
prinses door een lelijke, eenogige vrouw in de put geduwd, na met haar van kleren geruild te
hebben. De prinses wordt een op het water drijvende bloem, die niemand kan plukken, zelfs niet
de koning en zijn zes zoons. De prins, de zevende zoon, hoort ervan, gaat erheen en de bloem
drijft in zijn hand. Maar thuis wordt tijdens zijn afwezigheid de bloem door zijn valse vrouw, de
eenogige, uiteengerukt en in de tuin gegooid. Ter plaatse groeit een bélboom op, met een vrucht,
die niemand kan pakken, behalve de prins, maar zijn vrouw gooit de vrucht weg, in de tuin, waar
deze ‘s nachts openbarst en de tuinman ‘s morgens een prachtige baby vindt, die hij zijn
kinderloze vrouw brengt. Het meisje groeit voorspoedig en weldra verbreidt zich de roem van
haar schoonheid en komt de prins en zijn vrouw ter ore, waarop zij doet of ze ziek is en de dood
van het meisje wenst. Als de bedienden het bevel niet kunnen uitvoeren wegens de schoonheid
van het kind, neemt dit zelf het mes, steekt zich de ogen uit, die tot vogels worden; haar hart
wordt een vijver, haar lichaam een paleis. Als de prins er overnacht, hoort hij de vogels vertellen
over de moord en wordt door hen tenslotte de plek in het paleis gewezen, waar hij zijn bélprinses
terugvindt (de valse vrouw wordt gedood).
Dit sprookje is een voorbeeld van ATU 408: The Three Oranges, waarvan het schema is:
I. ‘De Vloek van de Oude Vrouw’: een jonge prins gooit uit baldadigheid de oliekruik van een
oude vrouw stuk, waarop ze vloekt, dat hij verliefd wordt op de drie sinaasappels (de
schoonzussen zeggen om te pesten tegen de ongetrouwde zevende prins, dat hij een bélprinses zal
trouwen). 
II. ‘Het Winnen van de Sinaasappelprinses’.
III. ‘De Substitutie van een Negerin voor de Sinaasappelprinses’: een lelijke negerslavin of
zigeunerin komt water putten uit de bron en ontdekt de door de prins naakt in een boom
achtergelaten prinses (na aanvankelijk haar reflectie in het water voor haar eigen gehouden te
hebben, etc.), hoort haar geschiedenis, verandert haar in een vogel of vis en neemt haar plaats in.
De prins trouwt haar ondanks haar lelijkheid. 
IV. ‘De Sinaasappelprinses als Duif’: de duíf wordt tot genoegen van de prins gevangen, maar de
negerin laat de vogel doden. 
V. ‘De Sinaasappelprinses als Boom’: uit de resten van de vogel groeit een boom tot genoegen
van de prins, maar de negerin laat hem omhakken. 
VI. ‘Onttovering van de Heldin’: een spaan van de boom komt in de handen van een oude vrouw;
tijdens haar afwezigheid herneemt de Sinaasappelprinses haar gedaante, doet het huishouden van
de oude vrouw en wordt door haar betrapt.
VII. ‘De hereniging der gelieven’, waarna de valse bruid wordt opgehangen.3

Een voorbeeld is Basile 5, n°9: ‘Le Tre Cetre’ (De Drie Citroenen), waarin een Moorse slavin de
in een eik bij de bron achtergelaten fee een speld door het hoofd steekt, waarop deze in een duif
verandert en wegvliegt. Tijdens het huwelijk komt de duif aan het keukenraam koeren:
‘Toe kok, wees zo goed,
zeg me wat de vorst met de Moorse doet?’
Na drie maal dit versje gehoord te hebben, vertelt de kok het aan tafel en de bruid wil, dat hij de
duif vangt en braadt, wat hij doet; het plukwater met de veren gooit hij het raam uit en drie dagen
later staat er een prachtige citroenenboom, waaraan na enige dagen drie citroenen verschijnen, die
de koning meeneemt naar zijn kamer, waar hij ze opensnijdt (pas bij de derde op tijd met water)
en zijn fee terugvindt, die hem vertelt van het bedrog van de Moorse, die hij naar haar
zelfuitgesproken oordeel laat verbranden en haar as verstrooien.

3 Naar Anderson in Thompson 1961, 135f.
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In een moderne Italiaanse versie (Karlinger n°20) snijdt een prins zich in de vinger en valt een
druppel bloed in de kwark, waarop hij een meisje wit als melk en rood als bloed tot vrouw wil.
(…) De Moorse steekt onder het mom haar haren te willen kammen de Schone in de boom een
haarspeld door haar oor; een druppel bloed valt op de grond en vliegt als duif op (terwijl het
meisje sterft). De Moorse zegt tegen de prins:

‘De zon is gekomen,
heeft wit en rood meegenomen.’

(alleen zwart overgelaten). De prins trouwt haar en elke morgen komt de duif bij het keukenraam
vragen: ‘Kok, wat doet de koning met de Zwarte?’ Dan moet de kok van de koning de duif
vangen, maar de Moorse heeft het gehoord, is sneller dan de kok en doorboort de duif met een
spies; een bloeddruppel valt op de grond (terwijl de duif sterft), waaruit een kastanjeboom
opschiet, waarvan de vruchten stervenden genezen, zodat weldra rijen mensen de afschuwelijke
Moorse om een kastanje vragen, totdat er nog maar één over is, die ze zelf wil houden; maar een
oud moedertje, wier man op sterven ligt, krijgt deze na bemiddeling van de koning, maar haar
man blijkt al gestorven en ze legt de noot op de vensterbank; geheimzinnige huishoudster,
herkenning door de koning, huwelijk; pekhemd voor Moorse.
In een Griekse versie (Megas n°30) laat de prins de Wonderfijne achter in een cipres bij een bron,
waar een Moorse haar ontdekt en in de bron gooit (vanuit de boom). Na zijn huwelijk is de thans
koning geworden prins droef en een dienstmeisje brengt hem de door haar uit de bron geschepte
gouden aal om hem op te vrolijken. De Moorse merkt het, zegt hem de aal te slachten en met haar
op te eten, opdat ze wit wordt. Hij gooit de graten in de tuin, waar de volgende dag een
citroenboom staat, waar hij met veel genoegen onder gaat zitten. De Moorse wordt echter door de
boom aangevallen en ze eist dat de boom uitgerukt en tot brandhout gehakt wordt. De
overgebleven stomp krijgt een oude man en als hij thuis de bijl erin zet, hoort hij:

‘Sla hoog, sla laag, maar niet in het midden,
want anders sla je het meisje dat hierin zit.’

Eruit komt een mooi meisje, dat om borduurspullen vraagt en haar geschiedenis borduurt op een
kleed, dat de oude man aan de koning verkoopt, die daarop de Wonderfijne naar zijn kasteel haalt
en de Moorse niet naar eigen zeggen door vier wilde ezels laat uiteenrukken, maar verdrinken.
In een Roemeense versie (Schott n°26) steekt een zigeunerin het appelmeisje een tovernaald door
het hoofd, waarop ze als duif wegvliegt; ze komt bij haar verloofde, die intussen getrouwd is en
de duif laat zien aan zijn vrouw, die de vogel meteen wil slachten. Dan aait de man de duif en
voelt de kop van de naald, trekt deze eruit en daar staat zijn beminde, die hem van het bedrog
vertelt, waarop hij de valse bruid door vier wilde paarden laat uiteenrukken, etc. Deze korte vorm
zien we ook in de versie uit Welschtirol (Schneller n°19), waarin een heks het pomeransmeisje
een naald door het hoofd steekt; de duif komt op de trouwdag van de prins met de dochter van de
heks aan het keukenraam en zingt: 

‘Lieve kok van mij, slaap toch in bij het vuur;
verbranden moet toch het gebraad aan de spiezen,
opdat niet de heksendochter ervan geniet!’

De duif vliegt op de schouder van de prins, die haar aait. De heksendochter zegt hem de duif weg
te jagen, maar hij voelt de speldenknop, trekt de naald eruit en heeft het meisje op schoot. De
heks en haar dochter worden verbrand.
Hetzelfde zien we in een Italiaanse versie uit Istrië (Crane n°24 = Ive, 3), waarin een kammende
heks een pin door het hoofd steekt van het sinaasappelmeisje, dat als duif wegvliegt en bij het
huwelijk vanaf de keukenvensterbank zingt:

‘Moge de kok in slaap vallen, moge het vlees verbranden,
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moge de oude heks niet in staat zijn ervan te eten.’
Vergeefs wordt op het vlees gewacht, de kok wordt gewekt, krijgt nieuw vlees, maar weer komt
de duif. Nu moet de kok de zaak uitleggen en hij vertelt van de duif; de prins lokt de vogel, aait,
etc. (heks verbrand).
Vergelijk een Catalaanse versie (Bruijn, 14-17), waarin een vrouw een dochter wenst, al was het
maar zo klein als een laurierbes, en vervolgens een meisje in een bes vindt in haar provisiekamer
(ATU 700: Tom Thumb ), maar op een dag komt de kleine met de vuile was in de rivier terecht en
de vrouw is haar kwijt. Vele jaren later groeit ter plaatse een prachtige laurierboom op. De
koning rust op een keer daar uit; het meisje komt uit de boom en eet zijn eten op, elke dag
opnieuw, zonder dat ze gepakt kan worden, tot de koning zelf op wacht gaat staan en haar grijpt,
zodra ze de boom verlaat. Hij kust haar en meteen is de boom voorgoed gesloten. Ze geeft de
koning haar jawoord en hij laat haar op de boom wachten, terwijl hij een koets gaat halen. Een
lelijke heks komt water halen, steekt bij het kammen het meisje met een speld in de nek en ze
wordt een duif, waarop de heks haar gedaante aanneemt, zij het niet zo mooi. Tijdens het
bruiloftsmaal komt een duif binnenvliegen, die het bord van de bruid bevuilt en uit het bord van
de koning eet; deze ontdekt de speld, trekt die eruit en het meisje uit de laurierboom staat voor
hem (hij laat de heks verbranden).
Hetzelfde geschiedt in een Duitse versie (Zaunert n°45), waarin het meisje vanaf de bron wordt
meegenomen door de dochters van een heks naar hun moeder, die haar tijdens het kappen een
naald door het hoofd steekt, zodat ze in een duif verandert, waarna een van de dochters zich door
de gravenzoon laat meenemen. Onderweg komt de aan de heks ontsnapte duif op de koets zitten
bij de man, tegen de zin van de bruid; hij streelt haar, trekt de naald eruit en daar is het
pomeransmeisje, dat hem alles vertelt, waarop hij de heksendochter de koets uitgooit, zodat ze
beide benen breekt.
In een Noorse versie komt de keukenmeid naar de molenbeek en begint uitgelaten te dansen als
ze het spiegelbeeld ziet en gooit de emmers weg, maar dan ontdekt ze de prinses in de boom,
gooit haar in het water, zet zich op haar plaats en wordt door de koning meegenomen. Dan vangt
de onderkeukenmeid een zilveren vis in de beek en brengt die naar de koning, die er zeer mee in
zijn schik is. Maar de lelijke prinses krijgt gedaan, dat de vis in de mestvaalt begraven wordt.
Daar staat de volgende dag een linde, die de prinses laat kappen en verbranden. De meiden
ontdekken zilver in de asresten, verzamelen dat in een doek en nemen het mee. Onderweg wordt
de last zwaar en zien ze een kind, dat snel groeit tot een Wonderschone prinses, waarna de koning
wordt gehaald, die de afschuwelijke zwarte meid in een ton met spijkers laat rollen.4

In een Turkse versie laat de prins het naakte sinaasappelmeisje achter in een hoge boom bij de
oase, waar een Moorse komt putten en na het stukgooien van de kruik het meisje ontdekt, naar
beneden laat komen om aan haar boezem uit te rusten, waarbij ze haar een grote naald in haar
huid [= hoofd] steekt, waarop ze als vogel wegvliegt. Op een dag komt de vogel in de tuin van
het paleis, waar de prins met zijn nieuwe vrouw woont, en vraagt de tuinier:

‘Wat doet de prins?
En wat voert zijn zwarte vrouw uit?’

waarna ze zingt:
‘Al zit zij nu aan zijn zijde,
ze zal hem niet lang meer verblijden;
want ondanks haar list en bedrog 
verliest ze zijn gunsten toch.

4 Asbjørnsen & Moe 1, n°45 = Dasent, 151ff (Cosquin, C.I. 84f).
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De boom, waarop ik ben neergestreken,
zal verdorren ondanks water en regen.’

Na een tijdje zijn heel wat bomen aldus verwelkt en de tuinier vertelt de prins wat er gebeurd is
en vangt op diens bevel de vogel. De Zwarte doet of ze zwanger ziek is en duif moet eten; de
prins laat het beest voor haar klaarmaken, maar een veer valt en wordt gevonden door een oude
paleisdame, die de als een diamant stralende veer op haar kamer legt; geheimzinnige
huishoudster, betrapt door de oude vrouw, die als ze haar verhaal hoort, de prins uitnodigt;
herkenning; Moorse ter dood gebracht.5

In een merkwaardige Chileense versie (Pino-Saavedra n°17) krijgt een reeds twintig jaar
kinderloze vrouw van de pastoor/dokter twee sinaasappels, maar haar man eet die op en baart na
9 maanden in het bos een jongen, die hij meeneemt, en een meisje, dat hij achterlaat en door een
adelaar wordt meegenomen naar haar nest in een hoge boom en daar opgevoed en van in de stad
gestolen kleren voorzien. Op een dag ontdekt een jagende prins het meisje en dwingt haar mee te
gaan (door drie dagen achtereen haar een van haar gouden haren uit te trekken, die ‘s avonds door
de adelaar-pleegmoeder geteld worden: vgl. het stelen van de getelde gouden appels van ‘s
konings boom in ATU 550), maar de adelaar ontdekt de verdwijning, heeft hen zo ingehaald, is
echter bang voor de prins en slingert de ‘ondankbare’ een vergeetvloek na (vgl. ATU 313): ‘Waar
jullie heengaan, zal je minnaar je vergeten en zal jij moeten vliegen, zoals ik gevlogen heb om je
groot te brengen!’ Bij zijn kasteel laat de prins zijn bruid in een boom achter om een koets te
gaan halen en een negerin uit het kasteel, die water komt putten, breekt tot driemaal toe haar
kruik (door de weerspiegeling in de war gebracht), bemerkt het meisje, klimt op en steekt haar
twee naalden in het haar [d.w.z. hoofd], waarop ze als gouden duif wegvliegt. De koning dwingt
zijn zoon met het Zwartje te trouwen en maakt hem zijn opvolger. De jonge koning spreekt echter
alleen nog met zijn tuinman, die op een dag een duif in de sinaasappelboom hoort vragen: ‘Wat
doet de koning en wat doet de Zwarte koningin?’ en hij zegt: ‘Nu eens zingt hij, dan weer huilt
hij.’ Hij vertelt het de koning, die hem de vogel laat vangen; maar zodra het hoogzwangere
Zwartje de duif ziet, wil ze die hebben en dreigt met een miskraam. De koning jaagt haar weg,
aait de duif, voelt en verwijdert de naalden, waarop het meisje met het gouden haar op zijn schoot
zit. Tegelijk beginnen bij het zwartje de weeën, maar de koning rent weg om zijn vader zijn
verloofde te laten zien (het Zwartje wordt door vier wilde paarden uiteengerukt).
De pleegdochter van de adelaar zien we ook in een Indiase versie (Frere n°6), waarin de door de
adelaars geroofde Surya Bai (The Sun Lady), als ze twaalf is door haar pleegouders alleen wordt
achtergelaten; de kat pist echter het vuur uit, zodat het meisje bij naburige Raksha’s
(menseneters) vuur moet halen. Het lukt haar heelhuids thuis te komen, maar de haar gevolgde
Raksha breekt bij zijn poging haar voordeur (in het adelaarsnest!) te forceren een nagel, waaraan
het meisje zich stoot, waarop ze met de nagel in haar hand gedrongen dood neervalt. [Vgl.
Sneeuwwitje (ATU 709)] Op een dag ontdekt een jagende radja het huisje in de boom, laat het
onderzoeken en het meisje bij zich brengen. Hij ontdekt en verwijdert de Rakshanagel en Surya
Bai komt tot leven en trouwt met de radja, die echter al een vrouw heeft, die haar op een dag in
de vijver duwt, waarin ze verdrinkt, tot een zonnebloem wordt, die op een dag door de radja
ontdekt wordt. Als de rani merkt waar hij elke dag heengaat, laat ze de bloem opgraven en in de
jungle verbranden. Uit de asresten rijst een mangoboom op, waaraan een vrucht zich vormt, die
niemand durft te plukken. Op een dag valt de moeder van Surya Bai, een melkvrouw, in slaap
onder de boom en de vrucht laat zich in de grootste melkkan vallen. De vrouw verstopt thuis de

5 Uzunoglu-Ochenbauer, 11-21 = Kunos, Stambul n°5: Les trois Perîs des Oranges.
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vrucht, maar deze verandert in een klein vrouwtje, dat steeds groter wordt, tot ze Surya Bai is.
Weldra volgt de herkenning door de radja en de opsluiting van de eerste vrouw.
In een Franse versie uit 1718 (Cosquin 1, LXII: Cabinet des Fées, 31, 233) wordt een jonge
koningin gedood op bevel van haar koningin-schoonmoeder en in de kasteelgracht gegooid,
waarin de met een ander getrouwde koning op een dag een wonderlijke rood-wit-zwarte vis ziet,
waarnaar hij blijft  kijken. Zijn moeder krijgt voor elkaar, dat de vis gedood en geserveerd wordt
aan de zwangere valse koningin. Echter voor het kasteelraam rijst een rood-wit-zwarte boom op,
die de moeder laat verbranden, maar uit de as rijst een rood-wit-zwart kasteel op, waarvan alleen
de koning de deur kan openen en er zijn vrouw levend terugvindt.
In een Annamitische versie (Cosquin 1, LXII naar A. Landes n°22; Cosquin, C.I., 325 n.) wordt
het meisje Cam (haar stiefmoeder stopt droge wafels in het bed van haar vader en zegt tegen
Cam: ‘Zijn botten kraken!’ en stuurt haar om vruchten voor zijn genezing) door Tam, de dochter
van haar stiefmoeder, gedood en vervangen bij een prins. Maar Cam herleeft als vogel, waarop
Tam de vogel wil eten. Deze wordt gedood; op de plaats waar de veren worden weggegooid
groeit een bamboe; de bamboe wordt omgehakt en uit de schors groeit een thiboom met een
fraaie vrucht. Een langskomende oude bedelares: ‘O thi, val in de ransel van de oude.’ De vrucht
gehoorzaamt en de oude brengt hem naar huis; geheimzinnige huishoudster tot de oude Cam
betrapt, haar verhaal hoort en de prins laat komen, die zijn vrouw herkent.

Code: IE8, II (AT 403), IIIAF(2), IVD2, VA7, VID, VII*, VIIIB2, IX(A?)

In zijn studie Les Contes Indiens et l’Occident geeft Cosquin een gecombineerde samenvatting
van bovenstaande versie, een andere Annamitische en 2 Tjames: Na haar huwelijk wordt de
prinses door de dochter van de stiefmoeder gedood en vervangen; ze wordt een vogel, die haar
rivale laat doden, dan een bamboe, dan een thiboom (Tjames: moekya) met een mooie vrucht, die
de oude bedelares vraagt in haar tas te vallen, waarna geheimzinnige huishoudster; na haar
adoptie stuurt het meisje de oude vrouw naar de prins om hem voor een feest uit te nodigen. De
prins drijft de spot met de oude, zegt dat hij komt als ze heel de weg met geborduurde zijde
drapeert. De ‘génie’ van de heldin voert dit uit, de prins komt en herkent haar.6

In een Grieks-Aziatische versje (Cosquin 1, LXI: Hahn n°49f ) wordt de verloofde van een prins
in een gouden vis veranderd door een negerin, die haar plaats inneemt bij de prins, die met
genoegen naar de vis kijkt, waarop de negerin doet of ze ziek is en soep van de vis verlangt. Deze
wordt gedood en op de plek waar drie druppels bloed vallen, groeit een cipres. Weer doet de
negerin of ze ziek is en laat de boom verbranden om haar de as te geven. Tijdens het verbranden
komt een oude vrouw; ze wordt verjaagd, maar een spaan kleeft aan haar rokzoom;
geheimzinnige huishoudster, etc.
In een Thessalische versie (Cosquin, C. 1. 5f n. naar Garnett 1896, 116): Assepoes’ zussen
toveren haar tot vogel, die degene, die haar plaats bij de prins inneemt, laat doden; uit drie
bloeddruppels groeit een appelboom, die de prins moet omhakken; langskomende oude vrouw
vraagt om een appel, stopt die thuis in een kist; geheimzinnige huishoudster; de oude betrapt haar
niet (!), nodigt de prins uit te komen eten (van de appel!) en opent dan de kist, is verbaasd
Assepoes te vinden, die haar alles vertelt. De oude geeft de prins noten, zegt dat de appel rot was;
dan toont ze Assepoes’ trouwring en de prins herkent zijn vrouw.
In een Griekse versie wordt het limoenmeisje een gouden aal (niet gezegd hoe), terwijl de prins
de jongste ogressedochter meeneemt en trouwt. Een bediende vangt de aal, brengt die de koning,

6 Cosquin, 56f n: Bull. de l’Ėcole fr. d’Ext. Orient 1901, 101ff.; Landes 1887, 79ff; RTP 1898, 312ff.
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die hem in een kom zet, maar de koningin laat de aal braden en eet hem op. De graten laat ze in
zee werpen, maar een ‘botje’ valt in de tuin en groeit uit tot een fraaie boom, die op een dag de
koningin aanvalt, waarop zij beveelt de boom om te hakken en te verbranden. Een oude vrouw
vraagt en krijgt van de werklui een stuk van de boom en als ze die thuis voorzichtig splijt, komt
er een meisje (riep: ‘Au, mijn schouder’, etc.) uit, dat ze adopteert. Het meisje borduurt voor de
kost en maakt een kleed met haar levensverhaal, dat ze haar pleegmoeder aan de koning laat
verkopen, die hen uitnodigt op een banket, waarbij hij het meisje herkent, de ogresse naar huis
stuurt, etc. 7 In een Hongaarse versie (Klimo, 154-160) laat de prins het meisje bij de bron achter
om kleren te gaan kopen, waarna een Zigeunerin haar uit de boom lokt, in de bron stoot en haar
plaats inneemt. Na haar huwelijk doet de Zigeunerin of ze ziek is en slechts kan genezen door het
eten van de rode vis uit de bron. Deze wordt gevangen, maar een schub valt bij het schoonmaken
in de hof en groeit ‘s nachts uit tot een fraaie boom. De prins moet hem van zijn vrouw laten
omhakken, maar de werkman neemt een plankje mee om te dienen als deksel van de pot van zijn
vrouw; geheimzinnige huishoudster, betrapt door het echtpaar, dat meteen de prins informeert,
etc. (valse vrouw vlucht).
Verder vermelden BP een Griekse versie (RTP 12, 204), waarin de bruid van de prins door een
medevrijster in het water gestoten tot vis wordt, dan tot cipres en dan als twijg bij de oude vrouw
weer tot meisje; een Klein-Russische (Etn. Zb. 7. 132 n°64), waarin het eimeisje door haar
medevrijster verdronken tot vis wordt, dan tot ahorn, dan tot splinter en tenslotte weer mens; in
een Oost-Aziatische versie (RTP 13, 312) wordt de verdronken bruid tot schildpad, merel,
bamboe, vrucht, meisje; terwijl in een Cambodjaanse (Leclère, 70) de gedode bruid uit de
bamboe komt, die op haar graf gegroeid is.

Code: IE8, II (AT 403), IIIAF2, IV-VII (blanco), VIIIB, IX-.

De pleegdochter van de vogel komen we ook tegen in een Mauretaanse versie uit Blida (Cosquin,
C.I., 198ff.):
Een kinderloze koningin koopt een zwangerschapsappel (Poffah elhobâl) van een Jood, eet de
helft; de koning vindt de andere helft (van deze appel buiten het seizoen) en eet hem op. De
koningin wordt zwanger, de koning krijgt een zwelling op zijn dij, die steeds groter en
hinderlijker wordt, zodat hij alle dokters laat komen. Een van ver gehaalde Maghrebijn tenslotte
weet wat de kwaal is, snijdt het gezwel open en haalt een bal vlees eruit. Dan komt bruusk een
pauwin binnen, vliegt met het pakketje vlees in haar snavel weg en maakt een nest in een boom
bij de drenkplaats van de paarden van een buurkoning. Als op een dag de paarden schrikken bij
het drinken, gaat de prins kijken, ziet in het water een wonderschone vrouw, valt flauw, is drie
dagen sprakeloos, schakelt dan een listige oude vrouw in, die hem aanraadt een Joodse
bezweerder te hulp te roepen. Deze leest uit zijn grimoire, verbrandt kruiden, waarop het meisje
in een duif veranderd wegvliegt met de pauwin; dit herhaalt zich een week, dan daalt ze neer en
de prins verlooft zich met haar. Hij is echter al getrouwd met zijn nicht (dochter van moeders
zus), die met haar schoonmoeder na het huwelijk, samenspant om het meisje uit de weg te
ruimen. De Joodse bezweerder geeft hen een naald, die ze al kammend haar door het hoofd
steken, waarop ze als duif wegvliegt naar een verlaten akker naast de tuin van de prins, waar ze
op een grote boom gaat zitten. De droeve prins gaat ter verstrooiing de akker ontginnen; de
tuinlieden horen de stem van een jonge vrouw zeggen:

‘Een zwangerschapsappel deed me geboren worden.

7 Dawkins n°1 = Schmidt, Laographia 11, 431 n°6: The Girl bare in her Shift.
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De sultan heeft me voldragen.
De pauwinnengeest heeft me ontvoerd.
De prins is met me getrouwd.
Zijn moeder en zijn vrouw hebben me betoverd.
In duif hebben ze mij veranderd.’

Dan horen ze huilen en meteen begint het te regenen. Ze schuilen onder de grote boom. Dan
horen ze lachen en de regen stopt. De hele dag gaat dat zo door en ‘s avonds daalt een
onbeschrijflijke angst op hen neer. De prins haalt er de listige oude vrouw bij, die door onhandig
te doen de duif naar beneden lokt en in een kooi stopt, die de prins op zijn kamer zet. De
koningin maakt echter de sleutel van zijn kamer na en gooit de vogel in het kolenhok, verwijst
haar zoon daarnaar; hij wast de vogel en vindt daarbij de naald, etc.
(Vergelijk een variant uit Lesbos, waarin de door haar schoonmoeder kaal geschoren en tot
ganzenhoedster gemaakte prinses zingt:

‘Een appel was ik;
een vrouw kocht me;
een man at me op;
ik zwol op in zijn teen;
ik ben geboren in de bomen;
een adelaar nam me heel,
heel hoog mee naar zijn nest;
ik ben eruit gehaald,
beet genomen door een valse oude vrouw;
een koning nam me mee naar zijn serail; 
zijn moeder heeft me geslagen en gedwongen te vluchten. 
Kat-kat-kat, kik-kik-kik; 
thans ben ik ganzenhoedster.’)8

In een versie uit India komt (na AT 480) de stiefmoeder op het huwelijk van Devki Rani met de
radja, wil de bruid het hoofd parfumeren, steekt een tovernaald in haar hoofd, die haar in een
vogel verandert, waarna ze haar dochter Mutkuli Rani bij de koning zet; het bedrog wordt
ontdekt, vergeefs laat de radja naar zijn bruid zoeken. Dan doet een bedelaar smalend over de
gekregen aalmoes; bij een naburige dobhi (bleker) kreeg hij een handvol parels. De bleker wordt
ontboden en vertelt dat elke nacht een vogel op zijn waslijn komt zitten en vraagt: ‘Aan wie
behoort dit koninkrijk?’ ‘Aan Devki Rani’; de vogel lacht robijnen en vraagt: ‘Wie zit er nu op de
troon?’ ‘Mutkuli Rani’; ze huilt parels. Op de waslijn wordt lijm gemeerd, de koning aait de
gevangen vogel, vindt naald, etc.9

In een ander Indiase versie is de mooie Tilbhushki met een prins getrouwd, komt op bezoek bij
haar ouders en krijgt van de eerste vrouw van haar vader (een rijke brahmaan, getrouwd met twee
vrouwen) een wortel in het haar gestoken, die haar in een vogel verandert, waarna haar lelijke
halfzus Chalbhushki haar achtergebleven kleren aantrekt en zich in de draagstoel naar het paleis
laat brengen. Daar komt de vogel zingen: 

‘Tilbhushki zit op de boom; 
Chalbhushki zit op de knieën van de prins; 
de prins moet gek zijn!’ 

De prins probeert de vogel te vangen, maar deze vliegt van tak tot tak, het lied herhalend, tot ze
8 Cosquin, C.I., 204f: FL sept 1900: Patan, ‘FT from the Aegean’, N°9.
9 Cosquin, C.I., 62 naar Ind. Ant. june 1874: ‘FL in W. India’, n°20.
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plots wegvliegt, de prins in verdwazing rondrennend het liedje zingend achterlatend. Geen dokter
blijkt zijn gekte te kunnen genezen. Dan koopt de koning een pratende vogel om zijn zoon op te
vrolijken en laat die op een standaard in zijn kamer zetten. De vogel verbreekt de ketting, vliegt
op de knieën van de prins, die aait en de wortel verwijdert; de vogel wordt de prinses, de prins
geneest.10

In een Noord Indiase versie laat de stiefmoeder door een yogi prinses Phulande tot een vogel
toveren, die naar het dorp van haar man, een radja, vliegt en aan een man in de hof, waar ze
neerstrijkt, vraagt: ‘Slaapt de koning of waakt hij?’ ‘Hij slaapt.’ Daarop huilt de vogel parels. Als
een andere keer het antwoord is: ‘Hij is wakker,’ lacht de vogel bloemen. De radja gaat op de loer
liggen, grijpt de vogel en zet die in een kooi. Als op een dag de yogi komt bedelen, roept de
vogel: ‘Kijk daar, de yogi!’ Hij moet uitleg geven, krijgt zijn leven gegarandeerd, vertelt alles en
moet de vogel haar vroegere gedaante teruggeven.11

Ingewikkelder is het Indiase sprookje ‘De granaatappelkoning’. Deze Maharadja hertrouwt na de
dood van zijn eerste vrouw, de stiefmoeder haat zijn kinderen, vermoordt het zoontje, maakt
curry van hem [vgl. AT 720] en begraaft hoofd, nagels en voeten in de tuin. De radja eet niet
zolang hij zijn zoon mist en overal wordt gezocht. Tenslotte komt hij en de rani ziet, dat wat ze in
de tuin begroef weg is, en beveelt een sepoi de kinderen in het bos te doden; hij kan het niet
vanwege hun schoonheid en laat de kinderen achter bij het graf van hun moeder (die hen met
Gods steun verzorgt). De rani ontdekt, dat ze nog leven, doet of ze ziek is en laat de dokter de
levers van de junglekinderen voorschrijven. De radja stuurt een sepoi, die de kinderen doodt; de
rani staat op de levers, is genezen en gooit de levers in de tuin, waar ‘s nachts een prachtige boom
met bloemen opgroeit, die ze niet kan plukken, net zo min als de vruchten naderhand. Dan laat ze
de boom omhakken, maar de vruchten vliegen op en ‘s nachts groeit de boom weer op. Na enige
herhalingen vertelt ze het de radja, die de vruchten zo kan plukken en naar zijn slaapkamer
neemt. Zodra hij gaat liggen, hoort hij de vruchten praten, snijdt ze voorzichtig open en de
kinderen komen eruit. De rani laat hij verbranden, zijn eerste vrouw komt op eigen verzoek aan
God weer tot leven, zij het als betoverde vogel. Vanaf een grote boom roept ze ‘s nachts:

‘Portier, portier!’
‘Wie is daar?’
‘Is de radja in orde?
Zijn de kinderen in orde?
En de bedienden, kamelen en paarden?
Ben jij in orde?
Heb je genoeg te eten?
Wat een grote ezel is jouw Maharadja.’

De portier beantwoordt alle vragen bevestigend, waarna ze huilt en parels vallen, daarna lacht en
robijnen vallen. ‘s Morgens vindt de portier die en neemt de onbekende dingen naar huis, dat
weldra ermee vol is, want de vogel komt elke nacht; als eens een fakir bedelt, krijgt hij een
handvol, van de koning slechts een handvol rijst en hij uit zijn verbazing tegen hem, waarop de
radja bij de portier gaat kijken en van de vogel hoort. Die nacht slaapt hij in de tuin, ziet de vogel,
laat die de volgende nacht vangen en in een kooi zetten. Als hij streelt, vindt hij de pin, trekt die
eruit en heeft zijn Granaatappelbloem Rani terug. (Stokes n°2)
In een Portugese versie zijn een tovenares en haar dochter jaloers op een buurmeisje, dat met de
koning trouwt. Als de koningin van haar eerste kind bevalt, gaan ze op kraamvisite, waarbij de
tovenares haar twee naalden in haar slapen steekt, waarop ze als duif wegvliegt, maar komt
10 Ibid, 62f: Mac-Culloch, Bengali FT, n°23.
11 Ibid, 63f naar NIN&Q, oct. 1893, n°257
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praten met een teef:
‘Bola-bola!’
‘Wat wilt ge, mevrouw?’
‘Hoe vergaat het mijn kindje met zijn nieuwe min?’
‘‘s Nachts is hij stil, overdag huilt hij.’

Dit herhaalt zich tot de koning ervan hoort. Hij laat lijm op de boom smeren en de duif wordt
gegrepen; hij aait, voelt de naalden, etc.12

In een Italiaanse versie steekt de stiefmoeder op advies van een tovenares een tovernaald door het
hoofd van het met de koning verloofde mooie meisje, waarop ze in een duif verandert, en stuurt
haar eigen lelijke dochter dik in de sluiers. De duif komt in de keuken van het paleis en zingt:

‘Kok, kok van ‘s konings keuken!
Wat doen we met de koningin?
Moge iedereen inslapen en het eten verbranden!’

Dit gebeurt, de kok vertelt van de vogel en krijgt vergiffenis als hij de koning de vogel brengt;
deze verwijdert de naald, etc.13

De op kraamvisite komende stiefmoeder zien we ook in een Griekse ATU 709-versie van het
eiland Chio (Carnoy & Nicolaides, 91-106); meteen na de geboorte van het zoontje steekt ze de
koningin een daar liggende vork in het hoofd, waarop Marietta als duif wegvliegt en de
stiefmoeder haar plaats inneemt. Het witte duifje komt elke morgen in de tuin de tuinman vragen:

‘Slaapt de koning?’ ‘Ja.’ 
‘Moge hij gelukkig dromen. 
En zijn vrouw?’ ‘Zij slaapt ook.’ 
‘Moge zij ellendig dromen.’

De tuinman vertelt het tenslotte de prins, die komt kijken en de vogel in een gouden kooi stopt.
Maar de stiefmoeder doet of ze ziek is en alleen het eten van de vogel haar kan genezen. De
vogel wordt bereid, maar ze gooit de botten in een tuinhoek. Hier groeien drie prachtige
pijnbomen op. Weer wordt de tovenares ziek en wil een aftreksel van de wortels van de bomen.
De bast wordt in een tuinhoek gegooid en een blauwe duif komt eruit en praat tegen de tuinman.
De prins komt kijken en trekt de vork uit de kop van de vogel, die tot drie pijnbomen wordt, die
een witte duif en die Marietta; de tovenares wordt in een grot opgesloten met meelsoep. 
In een andere (nogal literaire) versie van Chio steken de twee oudere zussen van de jonge
koningin een tovernaald in haar hoofd net nadat ze een zoon heeft gebaard; de vogel zegt tegen
de jonge koning: ‘Prins, de koningin-moeder, de koning en het prinsje, hebben zij goed geslapen
vannacht?’ ‘Ja,’ zegt de koning.

‘Mogen allen de zachtste slaap slapen,
maar moge de jonge koningin een slaap zonder ontwaken slapen
en mogen alle bomen die ik doorkruis verwelken!’14

In een Egyptische Assepoesterversie steken de jaloerse zusters toverkapspelden in het haar van de
door de koningszoon uitverkoren jongste, waardoor ze een tortelduif wordt, die elke avond bij de
prins voor zijn raam komt koeren, tot hij haar vangt, over de kop aait en de spelden eruit trekt,
waarna de duif zich schudt en het meisje wordt; ze trouwen, waarna de beide zusters aan een
beroerte sterven.15

Vergelijk een versie uit Libanon, waarin de jaloerse zusters het uitverkoren meisje in een duif
12 Cosquin, C.I., 65 naar Braga 1, 81 n°36: Bola-bola.
13 Cosquin, C.I., 66 naar Busk, FL of Rome, 22.
14 Cosquin, C.I., 66 = Buchon 1843, 263 = Legrand 1881. 133ff.
15 ATU 510P; Mardrus 14, 112-116: De enkelband = Artin Pacha, 66 (Cosquin, C.I., 67).
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veranderen en een van hen zich voor haar uitgeeft; maar de toverboom (vgl. KHM 21) geeft de
prins te kennen, dat het om een valse bruid gaat. Hij ziet de duif en verwijdert de naald.16

In een Bretonse ATU 403-versie trouwt de schone met een koning, baart een kind; de stiefmoeder
steekt een naald in haar slaap, waardoor ze een blauwe vogel wordt; de stiefzus neemt haar plaats
in. Drie nachten achtereen komt de vogel bij de baby, haar pech vertellend. De derde nacht hoort
de koning (graaf), door zijn kamerdienaar gewaarschuwd, het verhaal van de vogel, trekt de naald
eruit, etc.17

In een andere Bretonse versie is de heldin in een eend veranderd door de zwarte naald van de
stiefmoeder.18

In een Duitse versie (KHM 135) wordt de heldin, die vanuit de koets, die haar naar de koning
moet brengen, in het water wordt gesmeten door de stiefmoeder en -zus, een witte eend, die via
de keukenafvoer in het paleis komt vragen:

‘Wat doet mijn broer Reginer?’
De keukenjongen zegt dat hij in de slangenkuil is geworpen.

‘En wat doet de Zwarte Heks?’
‘Zij is geliefd bij de koning en gelukkig.’
‘Moge God hem genadig zijn.’

De eend komt nog twee avonden, dan vertelt de jongen alles aan de koning, die, zodra de eend
haar kop naar binnensteekt, deze afhakt, waarop ze verandert in de wonderschone vrouw van het
portret. De koning laat snel kleren brengen en haar broer bevrijden; de zwarte heks wordt naar
eigen oordeel naakt in een ton met spijkers achter een paard doodgesleurd.
Deze verandering in eend zien we in veel versies: uit Holstein bij Wisser, 72: De lütt Ent; Deens
bij Grundtvig 3, 112 n°81 (en Reg. n°35): Den lille And; Berntsen 1, 152 n°17: Den lille hvide
And; Kristensen 1, 118: Den lille Vildand (= Stroebe 1, 21 n°4 = Bødker n°13: Die kleine
Wildente); ID., Fra Bindestue 1.41: Den hvide And; ID., Skattegraveren 3, 196: Den lille And;
Zweeds (BP 1, 101) bij Hylten/Cavallius n°7a: Das schone Hirtenmädchen = Thorpe, 35
(stiefmoeder verlangt bloed van de eend), n°7b19: Lilla Rosa und Långa Leda (Rosa door
toverhemd tot gans); Italiaans bij De Gubernatis, Die Tiere, 579; Slowaaks bij Rimanski, 102
n°8, waarin de heer de ‘s nachts verschijnende eend vasthoudt tot die een meisje is; bij Sjkultety/
Dobsjinski, 156 n°16 hakt de heks de bruid in de wagen handen en voeten af en gooit haar in zee;
het tot eend geworden meisje krijgt voor de geweende parels en gelachen rozen haar ledematen
terug, etc. Klein-Russisch bij Cubinskij 2, 454 n° 139 (verandering in eend bij het baden; door
een oude vrouw onttoverd) en 140 (de kok van de prins kruipt in het woud in het nieuwe nest van
de betoverde vogel en vindt een kind); Wit-Russisch bij Glinski 3, 94 n°5: Als de in een eend
veranderde ware bruid ‘s nachts de tombe van de broer opzoekt, verbrandt de koning het door
haar afgelegde verenkleed20; ook verbranding van de eendenveren bij Federowski 2, 280 n°319;
Groot-Russisch bij Afanasjev n°147, waarin de bruid voor prins Iwan tijdens de zeereis door haar
min wordt overgehaald zich te ontkleden en te rusten te leggen, waarna ze haar in een grijs eendje
verandert; maar de dochter van de min lijkt niet op het portret en Iwan laat Dmitry opsluiten; ‘s
nachts bezoekt de eend haar ingekerkerde broer, waarbij haar vleugelglans de hele stad verlicht;
ze zegt:

16 Nowak T188: Die drei Schwestern = Bustânî Hikâyât, 227-233.
17 Cosquin, C.I., 68 naar Luzel 1881, 292: L’oiseau blue.
18 Cosquin, C.I., 68 naar Luzel 1887, 3. 104: Les danseurs de nuit et la femme metamorphosée en cane.
19 Bij BP nr. 76, wat een typefout moet zijn (tussen 7a en 7c).
20 BP 3, 92 = Chodzka, 315 = Bodin, 90: Von der Jungfrau mit den Perlentränen, den unverwelklichen Rosen und
den goldenen Fischlein.
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‘Mijn lieve broer, prins Dmitry!
Het is ellendig voor je om in het gevang te zijn,
een glas water per dag te drinken,
een snee brood per dag te eten,
maar voor mij, broer, is het nog veel ellendiger
te zwemmen op de blauwe zee!
De valse min heeft ons geruïneerd,
ze heeft mij mijn kostbare kleding afgenomen
en haar eigen dochter erin gekleed!’

Het voorval wordt prins Iwan gemeld, die zich laat waarschuwen als de eend terugkomt, naar de
gevangenis rent, de vleugels ziet liggen en die laat verbranden; dan rent hij naar binnen, grijpt de
vluchtende Maria, die in allerlei reptielen verandert, tenslotte in een spindel, die hij doormidden
breekt, een deel voor, een deel achter zich gooiend, met de woorden:

‘Dat een mooi meisje verschijne voor me
en een witte berk achter me.’21

In een andere Groot-Russische versie bij Afanasjev (2, 152 n°148) wordt een pasgetrouwde
prinses door een heks bij het baden in een eend veranderd, die een ei legt, waaruit drie kinderen
komen, die tegen de waarschuwing van hun moeder in het kasteel van de prins komen, waar de
heks hen herkent en ‘s nachts aan de deur komt vragen: ‘Slapen jullie, kinderen, of slapen jullie
niet?’ De kleine, die niet slaapt, antwoordt:

‘Wij waakten, omdat we dachten, 
Dat men ons wilde slachten.
Hete vuren worden voor ons gestookt;
‘t Borrelt in de ketel,
Ze scherpen de messen.
‘t Is beter, wakker te blijven,
Zich de tijd te verdrijven.’

Maar na de tweede keer doodt ze de kinderen. ‘s Morgens roept de eend vergeefs, vliegt naar het
paleis, ziet de lijkjes, werpt zich erop, roepend:

‘Kwaak, kwaak, mijn kinderen!
Kwaak, kwaak, mijn duiven!
Ik voedde jullie op in armoede.
Ik heb jullie gevoed met mijn tranen,
De duistere nacht, ik sliep niet,
Ik at geen enkele zoetheid!’

‘Vrouw, hoor je dat wonder? De eend praat.’ ‘Je verbeeldt het je. Beveel de eend van de hof te
verjagen!’ Maar de eend komt teruggevlogen, kwaakt tegen haar kinderen:

‘De oude toverheks heeft jullie vernietigd.
De oude toverheks, de woeste drakin, de adder;
Ze heeft jullie bloedeigen vader gestolen,
Jullie vader, mijn man;
Ze heeft ons laten zwemmen in de woeste rivier,
Ons veranderd in witte eenden.
Ze leeft nog steeds en verheugt zich!’

De prins beveelt de eend te grijpen. maar alleen hem lukt het de klagende eend te grijpen en zegt:

21 Bozoki n°96: La princesse-canette grise = Heemskerk, 32: De tsarewna, die een grijze eend werd.
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‘Achter me verschijne een witte berk,
voor me een mooi meisje.’

Ze wordt mens; de kinderen worden met levens- en praatwater besprenkeld, de heks aan een
paardenstaart gebonden.22 Estlands bij Kallas n°48: Das in eine Ente verwandelte Mädchen (door
waardin onttoverd). In een Groot-Russische versie (BP 3, 91: Chudjakov 2, 71 n°56) lokt de
stiefmoeder de heldin een jaar na haar huwelijk (als Assepoester) in een stoombad en verandert
haar in een lynx; de heer ziet de kinderjuf het kind op het veld naar de lynx brengen en verbrandt
de afgelegde lynxhuid.23 In een Klein-Russische versie wordt de keizerin in bad door de
stiefzuster in een snoek veranderd, die later haar man vangt en door slagen terugverandert24; vgl.
Wit-Russisch (Glinski 1, 186 n°11), waar een haan de koning naar het water voert, waar de door
de stiefmoeder in een visvrouw veranderde vrouw haar knaapje zoogt. In een Wendische versie
(BP 1, 107 naar Erben, Cit., 1, 96) hakt de man de gordel van de eend stuk. In Bødker n°13 neemt
de koning in de derde nacht, dat het kleine wilde eendje komt, haar afgelegde verenkleed weg,
grijpt de vertrekkende naakte ‘eend’, die verandert in een kaas, die als hij die in de as wil leggen
tot een aal wordt, die als hij de kop wil afsnijden tot een wonderschone wordt. In een Catalaans
sprookje (BP 1, 103: Rondallayre 3, 146) verandert een Zigeunerin de koningsbruid in een duif
door het omdoen van een halsband en neemt de koning die af. In een Estlandse versie (BP 1, 107:
Kreutzwald 1, 203 n°15) kan de ondergeschoven vrouw het kind van de in een wolvin veranderde
moeder niet stillen; als de pleegzuster de huilende baby naar buiten draagt, komt de wolvin en
zoogt hem; de man hoort ervan, gooit de wolfshuid in het vuur, keert met vrouw en kind
huiswaarts en verbrandt de twee misdadigsters; vgl. Finse Assepoester-versie, waarin de heks
(kwam bij brug, wil de scheerling afsnijden, die uit haar dochters navel groeit, hoort haar tot brug
gemaakte dochter klagen [= ATU 780!]) de heldin tot rendier tovert en haar dochter in haar plaats
zet; maar het kind wil niet drinken, de prins gaat naar een wijze weduwe, die de hinde roept: de
derde en laatste keer dat de hinde komt, is de prins er en verbrandt de afgelegde huid, waarna de
vrouw verandert in een spinrokken, een wasklopper, een spindel en nog meer, die de prins
allemaal vernielt tot ze weer als mens voor hem staat (heks en dochter verbrand in teerkuil).25

Door BP (3, 89) wordt gewezen op een versie uit Dalmatië (Archivio 10, 245), waarin uit het hart
van de haai, die de in het water gestoten ware bruid opgeslokt heeft, een gouden boom ontspruit,
die de keizerin laat vellen, en uit een blok brandhout in de hut van de arme man komt weer het
meisje. In een Servo-Kroatische versie (BP 3, 90: Kres 5, 199 n°45) is de heldin door haar
moeder vervloekt een slang te worden, zodra de zon haar beschijnt. De broer, wiens heer een foto
van de schone gezien heeft, vervoert haar in een afgesloten wagen, maar de kokkin haalt haar
over naar buiten te kijken, waarop ze een slang wordt en door de kokkin onthoofd; maar uit de as
van de slangenkop ontstaan drie rozen, die achter de foto van het meisje gestoken, weer
menselijke vorm aannemen. In een Tsjechische versie verbreekt onderweg de heks het koetsraam,
zodat lucht en zon binnendringen, waarop de schone in een gouden eend verandert.26 In een
Griekse versie (Schmidt, 98 n°13) wordt het meisje, waarover de vader bij de reus had
opgeschept, onderweg door een zonnestraal in een hagedis veranderd.27 In een versie uit Welsch-
Tirol (Schneller n°22) boort onderweg de heks een gat in de wagen, een zonnestraal treft het

22 BP 1, 106 = Goldschmidt, 85: Das weiße Entchen = Meyer 2, 114 = Bozoki n°97: La cane blanche.
23 Vgl. Afanasjev 2, 153 n°149 en een Kozakkenversie (BP 1, 106 naar Sb.Mat.Kavkaz. 16, 1, 181).
24 BP I, 106: Rudcenko 2, n°18, na ATU 511; vergelijkbaar is Kuliš, Zapiski 2, 23 = ID., Ukrajin, 83, waar de heer,
als de door de stiefmoeder in een geit veranderde vrouw haar kind zoogt, de huid in het vuur gooit.
25 Salmelainen I, 59 n°7 = Hertzberg, 9 = Schreck, 63 n°9: Der wunderbare Birke (BP 1. 107).
26 BP 3, 91: Die Sagen der böhmischen Vorzeit 1808, 141-185. Ook bij Gerle 2, 325: Die Goldene Ente.
27 Vgl. door een zonnestraal in een slang veranderd in een Italiaanse versie (BP 2, 278; De Nino 3, 104 n°19).
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meisje en ze zit in de buik van een walvis. In een Siciliaanse versie (Karlinger n°44 =
Gonzenbach n°33) is het meisje door een tovenares vervloekt, dat de Zeesirenen haar zullen
halen; het lelijke meisje heeft van haar moeder een boor meegekregen en maakt een gat in de
scheepswand, waarop de Sirene komt en het meisje meeneemt, dat naderhand drie nachten
achtereen bij het graf van haar broer komt en door de door zijn tuinman gewaarschuwde koning
bevrijd wordt door het doorhouwen van de gouden ketting (valse bruid in stukken in vat aan haar
moeder gestuurd, die het opeet, onderin de hand met ring van haar dochter vindt); vgl. een
Bretonse versie (Sébillot 3, 197 n°20), waarin de door een Nixe aan een ketting gehouden zuster
uit de rivier op de boot komt, waarop haar naakte, met honing bestreken broer vastgebonden ligt,
om de vliegen bij hem te verjagen; en een Italiaanse (Basile 4, n°7), waarin de door haar tante in
het water gestoten Marziella, door een zeemeermin aan een ketting gehouden, de op het strand
grazende ganzen van de koning voedert, die thuis van haar schoonheid vertellen. Ook in de versie
bij De Gubernatis hakt de koning de ketting door (na het doden van de Sirene), terwijl bij De
Nino (n°34: I dodici mesi; BP 1, 102f) een tovervogel de ketting stuk hakt, waaraan de naar
Maart voorspelde door een meermin uit haar bruidskoets geroofde heldin door de Sirene wordt
vastgehouden.
In een Franse versie (Massenbach n°19) wordt de schone Florine onderweg door haar
stiefmoeder en -zuster van haar ogen beroofd en overboord geduwd; de koning laat de broers
opsluiten, trouwt toch de lelijke Tritonne, terwijl Florine op de zeebodem wordt opgenomen door
een draak, die tweemaal met een gouden spindel naar de markt gaat om die te verkopen tegen een
oog. Tritonne ruilt en Florine wordt genezen en vraagt aan het strand te mogen. De draak doet
haar een lange ketting om en zij gaat zich wassen, waarbij zemelen van haar wangen vallen, kamt
tarwe uit haar haren, dat de zwijnen van de koning komen opeten, zodat ze ‘s avonds thuis niets
meer lusten. Tenslotte wordt Florine gezien en door de koning aangesproken. Ze vraagt de draak
hoe ze kan ontkomen en hij vertelt met tegenzin, dat honderd gouden bijlen met één klap de keten
moeten doorhakken (broers verruilen van plaats met stiefmoeder en -zuster).
In een Spaanse versie (Eggink 1975, 167) wordt de schone onderweg naar de koning overboord
gegooid door de oude huishoudster en haar dochter en door een walvis opgelokt; ze heeft het er
goed en mag na zeven dagen een uurtje op het strand met een gouden keten aan haar rechterbeen.
Een duif komt op haar schouder en ze vraagt:

‘Hoe vergaat het mijn broer
en wat doet mijn lieve bruidegom, de koning?’
‘Je broer ligt in de hongertoren
en je bruidegom ligt bij de lelijke huishoudstersdochter.’

Het meisje huilt en het regent, maar de duif belooft beter nieuws volgende week, waarop
Catalineta glimlacht en de zon schijnt weer. De duif vliegt terug naar het kasteel; de week erop
ziet een page van de koning alles en vertelt het de koning, die gaat kijken en na zes dagen
wachten de wonderschone uit zee ziet komen, etc. Na het gesprek met de duif komt de koning
tevoorschijn, hakt de ketting door, etc.
In een Finse versie (Schreck n°10) laat de onderweg meegenomen heks het meisje overboord
springen; op de zeebodem wordt ze door de zoon van de zeekoning als bruid verkoren, maar ze
heeft verdriet om haar ingekerkerde broer, maakt een muts van goud en zilver en vraagt verlof die
met de prins te ruilen tegen haar broers bevrijding. Ze mag gaan, maar aan een zilveren ketting.
Op het strand ligt totaal vermagerd haar hondje Pilkka, dat ze de muts geeft met de opdracht: 

‘Pijltje, pijltje, kleine Pilkka,
Open zachtjes poorten en deuren,
Dat de slapers het niet bespeuren!
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Dat de poorten toch niet knarsen,
De deuren niet piepen, knarsen.
En de zwarte koe niet brult.’

die onder het hoofdkussen van de prins te leggen. Bij zijn terugkomst vraagt ze:
‘Pijltje, pijltje, kleine Pillka,
Snel, geef me bericht,
Spreek, waar verblijft mijn broer?’
‘Ach, ondergang dreigt de broer,
Daar in kwade drakendiepte!’
‘Breng je me bericht uit het huis van mijn liefste?’
‘Ach, dat ik je leed bereid!
Boze heks heerst in huis,
Slaapt aan de zijde van je liefste!’
‘Spreek, wat aten dan de gasten
Op het huwelijksfeest van de heks,
Op het maal van de mensenvreetster,
Bij het drinkgelag van de bloedzuigster,
Op het feest van de langstaartige?’
‘Ach, de botten slechts van het gebraad
En van de vis de kop en de graat.
Van de rapen slechts het loof,
Droge korsten, dat het me gruwt!’

Ze zegt nog tweemaal te komen. De prins vindt de muts, de heks zegt snel die gemaakt te hebben,
maar hij gelooft haar niet, ontdekt, dat de jongen in de slangenkuil nog leeft, gaat naar een wijze
weduwe, die hem alles vertelt (gezien vanuit haar huis). Die nacht komt het meisje met een goud
en zilver versierd hemd, dat ze Pilkka laat bezorgen; de heks zegt weer het gemaakt te hebben.
De weduwe raadt de prins aan een sikkel te laten smeden en daarmee de boeien van het meisje
door te hakken; daarop verandert ze in een worm in de aarde, een vlieg in de lucht, een hagedis,
een raaf, een spindel, een keukenspaan, etc., maar de prins vernietigt alle gestalten tot ze weer als
mens voor hem staat.
In een IJslands sprookje komt terwijl allen slapen een reuzin op Sigurds schip, dwingt zijn vrouw
met haar van kleren te wisselen en stuurt haar per boot naar haar broer, de driekoppige zeereus;
deze staat zijn gevangene toe driemaal ‘s nachts haar kind te bezoeken; de laatste maal hakt
Sigurd de ketting stuk; de valse koningin wordt gestenigd.28

In een West Afrikaanse versie (BP 3, 94: Karsten 1903, 32) wordt het door een slavin vanaf het
schip in zee gestoten meisje door een walvis opgeslokt en aan land gespuugd (als de profeet
Jonah); de slavin, met wie de prins intussen getrouwd is, wordt opgehangen.

Het doorhakken van de ketting zien we ook in een versie van ATU 450 (BP 1, 86f ), dat met het
voorafgaande het thema van de Ondergeschoven Bruid gemeen heeft, uit Zweden (door v.
Schrötter opgetekend vóór 1822 te Upland): De vermoorde koningin komt in de donderdagnacht
in wit kleed en met een lange rammelende ketting, zegt tegen haar in de keuken weggekropen
hondje: ‘Heb je niets te eten?’ en geeft het brood, vraagt: ‘Wat doet mijn kindje?’ ‘Dat slaapt.’
‘Ligt de heksendochter in mijn liefstes arm?’ ‘Nee.’ Ze gaat zuchtend weg, komt de volgende
donderdagnacht terug. De derde maal weent ze bitter en zegt: ‘Dit is de laatste keer; red niemand
28 Marcenaro-Huygens, 208-212: De heks in de stenen boot = Arnason 2, 247 (= etc.). BP 1, 102 = Naumann 1923
n°24: Die Riesin im Steinboot (Beit 1, 771).
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me, dan ben ik de meermin vervallen.’ Daarop verlost de koning, die haar heeft afgeluisterd, haar
door de ketting stuk te hakken. De valse koningin wordt in gesmolten lood geworpen.
In twee Italiaanse versies (BP 1, 87: Gonzenbach n°48, 49) wordt de broer in een schaap met
gouden hoorns veranderd, de zuster daarentegen in een cisterne geworpen en door een grote vis
ingeslikt. Dan klaagt het schaap bij de bron:

‘Schwesterchen, Schwesterchen, Ringelhaar,
Für mich sie wetzen die Messer gar,
Für mich sie setzen die Kessel blank,
Mir abzuschneiden mein Hälschen schlank.’

Uit het water antwoordt een stem:
‘Ich kann dir nicht helfen, mein Brüderlein.
Der böse Haifisch im Rachen mich hält;
Mein Kindlein kann ich nicht bringen zur Welt.’

Tot slot wordt de valse vrouw in stukken gesneden, ingezouten en als tonijn haar moeder
gezonden, die haar opeet.
(Spies, 25 naar n°48:

‘Sabedda lieb, Sabedda mein,
Für mich sie wetzen die Messerlein,
Die schneiden mir ins Fleisch hinein.’)

Het opslokken door de vis zien we ook bij Basile (5:8), waar de zus vanuit de vis roept naar haar
messenslijpende broer:

‘Frate, mio frate, ‘Broer, mijn broer,
Li cortielle so ammolate, Het mes is geslepen,
Le tauole apparecchiate, De tafel is gedekt,
Ed a me la vita ‘ncresce, Maar mij doet het leven leed,
Senza te dintro a sto pesce.’ Zonder jou hier in de vis.’

waarop de vis haar aan land zet; de boze stiefmoeder wordt naar eigen oordeel in een vat van een
berg gerold.
In een Kroatische versie (BP 1, 89: Krauß 1, 289 n°69) springt de gravin in een poging de
betovering van haar broer te verbreken over de vijver, waarvan hij dronk tegen moeders
waarschuwing (op de vlucht voor de mensenvlees begerende vader) en een ezel werd, valt erin en
wordt door een vis ingeslikt. In een Servische versie (Stefanovic, 80 n°11) stoot een Zigeunerin
de netgetrouwde keizerin in de bron en verlangt het hart van het pratende schaap (niet de broer).
Uit de bron wordt een gouden karper gehaald, die zich in de keizerin verandert. In een Bulgaarse
(BP 1, 90: Sb. Min. 3, 3, 212) is de broer een hert; een Zigeunerin stoot de prinses in de bron en
neemt haar plaats in; maar het vervolgde hert toont de dienaren de zuster in het water. In een
andere Bulgaarse versie (BP 1, 90: Miletic, 41; Per. Spisanie 61, 663) wordt de zus een gouden
vis, die de prins vangt en laat toebereiden; de valse echtgenote beveelt alle schubben in het vuur
te werpen, maar uit een door een vrouw meegenomen schub ontstaat weer het meisje;
geheimzinnige huishoudster; de keizer hoort van het wonderwezen, laat het komen en het vertelt
i.p.v. een sprookje de eigen levensgeschiedenis. In een Macedonische versie (BP 1, 90:
Sjapkarev, Sb. 8, 203 n°19) roept het hert: ‘De zigeunerin is niet mijn zus’, rent de vismarkt op en
beweegt door de woorden ‘Hier is mijn zuster Helena’ de prins ertoe de vis te kopen en open te
snijden; Helena springt eruit. In een andere Bulgaarse versie (BP 1, 90: Lacooglu, 16 n°2) wordt
de zus door de dienstmaagd in de bron gestoten en door een vis ingeslikt, maar de prins laat de
bron reinigen en de vis opensnijden. In een Tsjechische versie (BP 1, 91: Nemcova 4, 37 n°53)
wordt de zus door het eten van een appel een eend en herkrijgt in de derde nacht haar gedaante
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door het bloed van de zwarte adelaar, die haar man neerschiet. In een Slowaakse (BP 1, 91: Slov.
2, 16) draagt het lam ‘s nachts het kind naar de Donau; de gouden eend komt aangezwommen,
verandert zich in een mooie vrouw en zoogt haar kind; ze ontsnapt echter aan de afluisterende
echtgenoot tot op zijn bevel het lam in de derde nacht haar kleed vastnagelt (broer onttoverd door
bloed stiefmoeder). In een andere Slowaakse versie wordt de gouden eend onttoverd, doordat
haar man haar ondanks alle veranderingen blijft  vasthouden.29 In een Poolse versie (Malinowski
2, 112) stoot een kokkin de vrouw in zee, die als eend naar haar kind en het lam terugkeert. In een
Duitse versie (Kühnau 1, 93 n°108) hoort de jongere zwager van de verdronken vrouw ‘s nachts
haar geklaag en reikt haar de zuigeling. In een versie uit Krakau (BP 1, 91: Ciszewski 12, 75
n°64) verdrinkt de schoonzus de vrouw en verwisselt haar kind; het lam voert de echtgenoot, die
zich in een ossenhuid hult, naar de rivier. Zo ook volgt in een andere (BP 1, 91: Wisła 8, 237) de
man in een runderhuid het lam en verlost de haar kind zogende vrouw, doordat hij haar de
tovernaalden (van een dienstmaagd) uit de oren trekt. In een versie uit Lublin verandert de door
de koning beetgepakte gans zich in een slang, otter, pad, tenslotte een vrouw.30

Ook de twee ten onrechte door Mackensen opgenomen Groot-Russische versies horen hier thuis.
In de eerste wordt de knaap een hamel [BP: lam], in de tweede een bokje31, evenals bij twee
andere Russische, waarin het zusje een koopman trouwt, waarna een heks haar naar de rivier lokt,
een steen om de hals bindt, in het water gooit en haar kleren aantrekt. Alleen het bokje weet het
en de valse vrouw beveelt het te slachten; van de koopman (zijn ‘pleegvader’) mag het nog
eenmaal naar de rivier, waar het roept:

‘Aljonuschka, lieb’ Schwester mein,
Steige aus dem Wasser fein.
Schon schleift man das Messer,
Schon kochet das Wasser,
Schon brennt das Feuer rot,
Balt bin ich tot.’

En uit de diepte klinkt:
‘Ach, Bruder mein, Iwan,
Daß ich nicht kommen kann,
Es hängt an meinen Hals der Stein,
Es hält die Alge grün mein Bein,
Und gelber Sand deckt mein Gewand.’

Een knecht meldt het, met zijden netten wordt de dode opgevist, de steen van haar hals gesneden
en zij met fris bronwater overgoten en in een mooi gewaad gekleed. Ze komt tot leven, mooier
dan tevoren, tot vreugde van het bokje, dat een salto maakt en tot Iwan wordt (boze heks achter
paardenstaart).32

In R1k is de heks de vrouw van de rijke man, die het tweetal heeft opgenomen (Iwan door
drinken uit trog tegen advies van zus tot hamel): ze benijdt het meisje de mooie kleren en gooit
haar met een steen bezwaard in het water: als de te slachten hamel de zus te hulp roept, antwoordt
zij:

‘Mijn lieve broer Iwanoesjka,
Een zware steen is om mijn hals,

29 BP 1, 91: Sjkultety/Dobsjinsky, 232 n°24; ook bij Kolberg 17, 137 en Sb.mus.slov.spol. 16, 5 n°8.
30 BP 1, 92: Kolberg 17, 187. BP: vgl. Griekse sage van Peleus en Thetis.
31 Afanasjev 4, 135 n°45 (R1k) = 2, 148 n°146b (BP 1, 92). Afanasjev 4, 137 n°45b (R2k) = 2, 149 n°146c.
32 Afanasjev 2, 147 n°146a = Bozoki n°95: La soeurette alenouchka et le frerot ivanouchka; en het sterk gelijkende
Angarowa, 114: Vom Schwesterlein Aljonuschka und Brüderlein Iwanuschka.
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Met buigzaam gras hebben ze mijn handen gebonden
En geel zand op mijn borst gelegd.’

Ze wordt aan land getrokken, gereinigd en is gered; de broer herkrijgt zijn menselijke gedaante
en de heks wordt verdreven (?). In R2k zingt de zus:

‘Iwan mijn lieve, jou vergaat het slecht,
Maar mij nog slechter.
Een zware steen trekt me naar de bodem,
Een witte vis heeft mij de ogen uitgevreten,
En een gruwelijke slang heeft mij het hart uitgezogen;
Met buigzaam gras hebben ze mijn voeten gebonden.’

De bok haalt de heer, die trekt de gedode levend eruit, de moordenares wordt verdreven; de bok
wordt niet onttoverd, evenals in 146a, waarin de zus als keizerin door een heks door een om de
hals gehangen steen verandert (BP). Het te slachten bokje roept: 

‘Alenoesjka, mijn zusje!
Zwem, zwem naar de oever.
Hete vuren branden,
Roodgloeiend gestookte ketels koken.
Men scherpt snijdende messen,
Men wil me kelen!’

Zij: 
‘Ivanoesjka, mijn broertje!
De zware steen trekt me naar de bodem,
De wrede drakin heeft mij het bloed gezogen!’

De derde keer komt de koning, grijpt de bovengedreven Alenoesjka, die hem alles onthult,
waarna de tovenares wordt verbrand.

(‘Annuschka. mein Schwesterchen!
Komm hervor, schau heraus!
Mich Böckchen slachten wollen sie!
Sie wetzen scharfe messer,
Sie hitzen deutsche Kessel!’
‘Ach Vanjuschka, mein Brüderchen!
Wie gerne schaute ich hinaus!
Der schwere Stein zieht mich zum Grund,
Die grimme Schlange saugt mein Hertz!’33)

In een Wit-Russische versie (BP 1, 92: Oncukov, 309 n°129) vlucht het de duivel verschreven
meisje met de bok en wordt, door de heks Ichibicha in zee gestoten, door haar echtgenoot zolang
geslagen tot ze weer mens wordt. In een Oekraïnse versie (Moszynska n°8) wordt de eend op
aanstichten van de valse vrouw geslacht, een uit twee begraven veren ontsproten boom
omgehouwen, een door het lam geredde spaan komt in de kist van een vrouw, die op een dag een
vreemd meisje in de kamer vindt en daarop de heer bij zich uitnodigt. In een versie uit Galicië
(Dragomanov, 352 n°31) bevrijdt een tovenares op verzoek van de koning de eend en het lam. In
een Klein-Russische versie (Etn. Zb. 14, 223 n°32) stoot de vroegere geliefde van de vorst zijn
bruid in zee en beveelt de bok te slachten. Als de vorst de klachten van broer en zus hoort, vlucht
de valse bruid als draak weg. De broer wordt door hetzelfde water, dat hem veranderde, weer

33 Spies, 26 naar Löwis of Menar, 191 n°34: Vanjuschka und Annuschka.
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onttoverd. In een Wit-Russische versie (Romanov 3, 265 n°47a) wordt de zus in het badhuis door
een slang verdronken, die zich in haar kleren hult en het lam wil slachten; de koetsier hoort de
tweespraak van broer en zus. In een tweede versie (Romanov n°47b) houdt de heer de
wederkerende dode bij de haren vast en bekruist haar; in een derde (Karlowicz n°17) hoort de
prins het gezang van het spinnende meisje-visvrouw (tegen broer-osje); de vroedvrouw en haar
dochter worden door eggen verscheurd. In een vierde (Federowski 2, 192 n°165) draagt het
haasje het kind naar de door de stiefmoeder in zee geworpen betoverde zus, die haar man een
priesterstola omwerpt, zonder op de diverse veranderingen te letten. In een Litouwse versie
(Sylwestrowicz 1, 43) tovert een heks de vorstin in een snoek door een kikker in haar keel te
stoppen en deze wordt door de vorst, die de snoek met een net vangt, eruit gehaald, waarna zijn
ware vrouw voor hem staat. In een Sartische versie (Ostroumov 2, 93 n°16) wordt het meisje
door de 39 vrouwen van haar man, de keizer, verdronken. Als deze, teruggekeerd, het gesprek
tussen de geitenbok-broer en de zus hoort, laat hij het meer door 10.000 arbeiders leegscheppen
en vindt op de bodem in een zilveren huisje zijn echtgenote, die twee zoontjes wiegt. In een
Armeense versie (BP 1, 94: Chalatianz, 1) stoot de stiefmoeder de prinses in zee; ze wordt
ingeslikt door een vis, die de prins opensnijdt (valse vrouw en stiefmoeder aan paardenstaart). In
een Turkse versie (Kunos, 3) stoot een zwarte slavin het meisje in het water en de te slachten
broer-hert klaagt:

‘Ze wetten de messen.
In de ketel kookt het water;
Mijn zustertje, ijl, ijl!’

De door een vis ingeslikte zus antwoordt:
‘Hier ben ik in de vis z’n maag,
In mijn hand een gouden drinkschaal,
Aan mijn voeten zilveren schoenen,
Op mijn schoot een kleine padisjah.’

In een Arabische versie spreekt de broer-geit met de sultane:
‘Zuster Fâtimah, zuster Fâtimah,
Ze hebben de messen geslepen.
de schotels aangesleept en de ketels borrelen.’
‘Mijn broer Hamad,
De zoon van de sultan ligt op mijn dijen,
De zoon van de sultan is in het haaivisbinnenste.’

die door de tweede vrouw van de sultan in de bron is gestoten en door een haai opgeslokt.34 In
een Haussa-versie35 wordt de heldin door haar oudere zus in zee gestoten en door een watergeest
gevangen gehouden, stijgt echter op om haar kleine broer te kammen, die op de oever schapen
hoedt; een koningszoon doodt de watergeest en trouwt het meisje. In een Nigeriaanse versie (BP
1, 96: Dayrell, 126 n°34) vertelt een jager de man van het afgeluisterde gesprek van de door de
slavin tijdens de bruidsvaart in de bron gestorte schone Emme met de haar begeleidende kleinere
zuster; de man beweegt de watergeest door een rijk offer hem de ware vrouw terug te geven, die
nu haar medevrijster doodmartelt.
Het thema van de Ondergeschoven Bruid zien we ook in ‘Die Gansemagd’ [KHM 89], waar in
een aantal versies de heldin blind en hulpeloos tijdens de bruidsvaart wordt achtergelaten (vgl.
34 BP I, 95: Jahn, Mehri, 124 n°8: Die Wildziege. Rijm naar Spies, 26. Idem bij Hein/Müller, 99 n°39: Die zwei
Kinder.
35 Schön 1862, 176 = Bleek 1870, 132 n°19: Der Löwenschwanz.
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Uther I, 238f: ATU 404). In een Servokroatische versie (BP 2, 279: Mikulicic, 57 n°13) weent de
tiende dochter diamanten en lacht rozen; tijdens de bruidsvaart steken de kokkin en haar dochter
haar de ogen uit en gooien haar in het water; een kluizenaar geneest haar (als bij Czambel, 462);
ze bouwt een hut, waar ze twee kinderen baart en de prins, die van de tweede bruid gruwt, haar
vindt. In een Tsjechische versie (Mensjik, 216 n°10) vindt een arme man de vermoorde
vorstenbruid onder sprokkelhout verborgen, roept haar in het leven terug en brengt de valse
vorstin een rozenbekranste gouden spinrokken en een doodskist; als de vorst die opent, ziet hij
zijn ware vrouw. In een Zuid-Boheemse versie (Lid 4, 300) bezoekt de stiefmoeder de jonge
vrouw, stoot haar in de bron en schuift haar dochter onder; als bij haar een kikvors uit de mond
springt, rent de heer ervandoor. In een Poolse (Cercha, 85 n°12) wordt het met de koning
getrouwde goudharige meisje door haar stiefzuster in een gouden eend veranderd.36 In een Groot-
Russische (BP 2, 281: Chudjakov 3, 50 n°89) wordt de vrouw tijdens de afwezigheid van de tsaar
in een gouden eend veranderd, die het speeksel van de tsaar opvangt en in het woud twee knapen
baart, die door de valse vrouw vermoord worden.37 In een Klein-Russische versie (Czambel, 462)
wordt het peetkind van Christus en Maria in de bruidskoets door de heks van ogen, handen en
voeten beroofd en onder de brug gegooid (als bij Sjkultety/Dobsjinsky n°16); thuis poets de heks
haar dochter op en brengt haar naar de koning; de ogen en ledematen worden geruild tegen het
zilver, waarin het waswater van de heldin zich verandert; de koning vindt haar tijdens een jacht.
In een andere versie (Cubinskij 2, 27 n°7) koopt de heldin haar ogen terug en begint een herberg;
de koning ziet haar daar en wordt verliefd; als de valse koningin haar laat doden, baart ze in de
tombe een kind en wordt weer levend. In een andere (BP 2, 282: Chudjakov n°890) legt de
betoverde eend haar jongen op straat neer voor de echtgenoot (vgl. Etn. Zb. 14, 157 n°19).
In een Wit-Russische versie (Glinski 3, 94 n°5 ) laat de koning na het zien van het portret van de
rozen lachende en parels huilende schone haar komen, maar als de ondergeschoven bruid kikkers,
hagedissen en slangen ontvallen, doodt hij de broer; ‘s nachts bezoekt de eend zijn tombe in de
kerk; de koning verlost haar door het verbranden van haar gevederte. In een Hongaarse versie
(Klimo, 178-181) wordt de schone door de onderweg meegenomen oude vrouw en haar lelijke
dochter de ogen uitgekrabd en op een brug in het water gegooid, doch gered door een kinderloze
visser, die haar adopteert en de gehuilde diamanten en parels ruilt tegen de ogen. In een Turkse
versie laat de verraderlijke begeleidster van de heldin (een hofdame) het hert, aan wiens leven dat
van de ware bruid verknoopt is, doden, maar de prins vindt n.a.v. een droom de koraal uit het
hertenhart, die de heldin doet herleven.38

In een Zulu-versie (BP 2, 283: Callaway, 105) wordt de heldin, die met haar bruidegom Ukakaka
naar diens vaderland trekt, door een hagedis (vgl. Callaway, 296) overgehaald haar de ossen en
kleren te lenen, en dan met haar maagden in vinken veranderd. Als Ukakaka van de jacht
terugkomt, zegt de hagedis hem, dat de dienaressen zijn weggelopen, en trekt als zijn vrouw met
hem naar de kraal. Daar verschijnt de ware bruid meermaals met haar maagden, terwijl de
bewoners op een oude vrouw na op de velden zijn; geheimzinnige huishoudster, tot de hoofdman
de zaak ontdekt (vgl. Theal, 144). In een Kaffersprookje (BP 2, 294: Theal 1886, 148) trouwt
hoofdman Breedborst twee zusters; de lelijke stoot de mooie Mbulukazi uit jaloezie in de vijver,
maar haar os haalt haar eruit en likt haar, tot ze weer tot leven komt.
De bloem uit het graf zien we ook in AT 407B: The Devil’s Mistress: Haar moeder, vader, broer
en zus sterven: om van haar bovennatuurlijke echtgenoot af te komen, sterft zij ook. Uit haar graf
groeit een bloem op, die in een meisje verandert. De prins (heer) redt haar van haar vroegere
36 Verder als Glinski 3, 94; vgl. Bosnië: Bos. Vila 16, 365: Die Ente mit den goldenen Flügeln.
37 De herkenning in de kerk als bij Glinski 3, 94; vgl. Chudjakov 1, 99 n°23.
38 BP 2, 282: Kunos, Stambul, 29 n°5: Von der Rosenschönen = Ungarische Revue 1889, 208.
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minnaar en trouwt haar. Voorbeelden worden gegeven door BP (2, 126f). In een Groot-Russische
versie wordt Marusia op het St. Andreasbal door een rijke en mooie (kleur van melk en bloed)
vreemdeling ten huwelijk gevraagd; ze volgt hem echter m.b.v. een kluwen draad en ziet hem in
de kerk een lijk verorberen. Na het bal de volgende avond vraagt hij of ze bij de kerk was: ze
ontkent; hij dreigt dat haar vader zal sterven; dit gebeurt, evenals haar moeder. Als ze zelf zal
sterven, laat ze haar lijk op advies van haar grootmoeder onder de drempel door het huis
uitdragen en op een kruispunt begraven. Daar groeit een fraaie boom op, die de zoon van een heer
laat uitgraven. Op een nacht ziet een bediende een mooi meisje eruit komen, vertelt het de zoon,
die ook waakt en het meisje bij de hand grijpt en trouwt (etc. duivel met wijwater verslagen op
advies grootmoeder).39

Het sprookje is vooral in Oost-Europa verbreid: Heanzisch (Bünker, n°47), Mährisch (Müller
1893, 48), Roemeens40, Servo-kroatisch (Krauß 1, 293 n°70), etc. In een Letlandse versie
(Weryho 1892, 133 n°15) droomt een wees van een schedel, in een andere (Weryho 1892, 95
n°95) wil Helene slechts hem tot man, die de Moedergods haar toewijst. Hongaars41; Zigeuner42.
Zie ook Goethes lied ‘Ich ging im Walde’, waarin de verteller in het woud een fijn bloempje
afplukt, naar zijn kamer brengt en na een week op zondag de kamer ingaat en er een schoon
meisje aantreft, dat zegt:

‘Erschrecke nur nicht!
Denn ich bin dir verpflicht;
Ich bin ja deine Braut,
Du sollst mir werden vertraut.’43

In een Turkse versie wordt de schone onderweg van haar ogen beroofd; van haar kleren ontdaan
en op een berg achtergelaten door haar voedster en haar dochter, die in haar plaats met de prins
trouwt en met de karavaanleider, die de schone als dochter aanneemt, de ogen ruilt tegen de door
de schone gelachen ‘rozen buiten het seizoen’. De schone laat een grafmonument bouwen en
wordt er, als een heks namens de valse vrouw haar ‘levensarmband’ steelt, opgebaard door haar
pleegouders. De prins, die het bij de valse niet uithoudt en door het land trekt, komt bij het graf,
ziet in de kist bij het meisje een goudgelokt kind, dat hij meeneemt naar het paleis en zijn vrouw
geeft met de opdracht het niet te laten huilen. Al spelend vindt het kind de armband van zijn
moeder, zet het op een huilen als de vrouw die afpakt, waarop de prins komt aangesneld, het kind
de armband geeft en als het nog niet ophoudt met huilen terugbrengt naar het graf, waar het
meisje, zodra het kind de armband op haar legt, beweegt en als de prins de armband omdoet, tot
leven komt, zegt wie zij is (het kind is zijn zoon, verwekt toen hij aan de rozen rook; valserikken
gedood).44

In een Russische versie (Beit 1, 787: Routledge, 327) wordt een alwetende koopmansdochter
door haar dienstmaagd onderweg naar de koning van haar ogen beroofd, komt bij een oude
herder, die op haar verzoek tweemaal haar kostbare naaiwerk aan de koning en de valse koningin
39 Afanasjev 2, 322 n°206: Der Vampir = Ralston, 10 = Brueyre, 1: Le Diable.
40 Schullerus, Archiv 33, 433 n°21: Das Bild der heiligen Maria; Obart n°6: Das goldene Kreuzlein (boom met
gouden kruis op het graf van het meisje overgebracht in de slaapkamer van de keizer wordt het meisje).
41 Arany 1862, 153: Die Geliebte des Teufels; Nyelvor 8, 328 = Sklarek, Zs.f.Vk. 13,72: Das Teufelsliebchen.
42 Müller, Wiener SB 61, 162 n°2 (na ATU 956B); ID. 61, 179 n°4: Die heilige Maid und der Soldat (duif i.p.v. roos);
Groome, 14 n°5: The vampire.
43 BP 2, 127. Een vergelijkbaar lied is te vinden in Arnim/Brentano II, 10: ‘Sub Rosa’, waarin de verteller in een tuin
komt, een roosje afbreekt en thuis in een vaas zet; maar als hij naderhand komt kijken, is het roosje weg en zit er een
mooie vrouw, die zegt: ‘Schrik niet, want ik ben je verplicht, want ik ben je toevertouwd, ik ben je bruid.’
44 Menzel 1, 78-97 n°6: Die Geschichte von der Schönen, die ihren Wunsch nicht erreichte = Giese n°6.
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verkoopt tegen de ogen, die ze inzet. Dan verandert ze de herdershut in een heerlijk glashuis en
nodigt de koning uit, die de koningin alles van de alwetende bewoonster vertelt. Ze laat de
koning de koopmansdochter uitnodigen, laat haar in stukken hakken en begraven, behoudt echter
het hart en rolt het in een ei. De koopmansdochter had tevoren de herder bevolen haar lijk op te
graven en naast zijn weer tot hut geworden woning te begraven. Daar ontstaat een tuin, die de
koningin wil laten vernielen, maar tot steen wordt. De koning vindt er een knaap, die hij de
koningin toevertrouwt. De knaap houdt echter pas op met wenen, als hij het ei met het hart krijgt,
waarmee hij meteen naar de tuin loopt. De hem volgende Koning vindt er de koopmansdochter,
laat de koningin doden en huwt de ware bruid.
Vgl.: De parels lachende bruid van de prins wordt door de dienstmaagd verblind en, als zij haar
ogen terugheeft, van haar in een ei verstopt leven beroofd; maar de prins ziet het lijk in de gouden
kapel, en een knaap laat zich door de valse vrouw het ei geven en brengt het op Paasdag naar de
kapel.45

In een Balkan-versie (Beit 1, 767: Leskien 1919 n°17) wordt een meisje door haar twee oudere
zussen ‘s nachts op een kerkhof achtergelaten, omdat de zon haar de mooiste ter wereld had
genoemd; ze klimt op een populier, waar de prins van het land haar vindt, naar beneden haalt en
trouwt. De jaloerse zusters dringen het slot binnen en steken de heldin bij het luizen een naald in
het rechteroor, zodat ze tot vogel getoverd wegvliegt! Ze komt ‘s nachts bij het slotvenster en
vraagt naar man en kind, en telkens verdort de boom waarop ze zit. De tuinman meldt het de
prins, die de vogel vangt en de naald uittrekt, waardoor de prinses verlost is (boze zussen met de
dood bestaft).
In een versie uit Lijfland (Beit 1, 769: Löwis of Menar n°84) heeft een koning twee bruiden,
trouwt dan een en laat de ander zitten. Deze zweert wraak, leert van een Zigeunerin zich in een
weerwolf te veranderen, gooit het weerwolfvel over de koningin en zet zich op haar plaats. Maar
het kind van de koningin huilt, omdat de andere vrouw het niet kan zogen. De echte moeder komt
‘s nachts in wolfsgedaante om het te voeden. Een dienaar verraadt het de koning, die het
weerwolfvel op een gloeiende steen verbrandt en zo zijn vrouw verlost.
In een IJslandse versie baart koningin Mjadweig (na ATU 510) een zoontje, krijgt bezoek, bij het
baden, van een onbekende vrouw, die met haar van kleding wil ruilen, haar plaats inneemt en
door tover bewerkt, dat de koningin naar de broer van de tovenares vaart. (Als ze door de
tovenares op de zeebodem verbannen is:

‘Der Kuckuck sang sein Lied nicht mehr,
Der Lauch sproß nicht mehr aus der Erd’,
Nicht fuhr der Widder mehr aus der Haut,
Und nie mehr schwieg das kleine Kind.
Das in der Wiege lag.’)

Een herder ziet tussen de zeeklippen een glaszaal opstijgen, die een lelijke reus aan een ketting
vasthoudt en waarin Mjadweig zit, zoals hij verneemt van een ‘dankbare’ dwerg, wiens kind hij
een goudring gaf en die hem een bijl geeft, waarmee hij de keten doorhouwt. Daarop verblindt de
dwerg de achtervolgende reus, zodat hij van de klippen dood valt. De vrouw wordt als zus van de
reus ontmaskerd en bekent ook de zus van de stiefmoeder (die de heldin vervolgde) te zijn,
waarna ze gedood wordt (Het sprookje besluit met:

‘Da rief der Kuckuck,
Da sproß der Lauch,

45 BP 2, 281: Cubinskij 2, 24 n°6. Vgl. versie uit Kiev: z.b.
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Da fuhr der Widder aus der Haut,
Da schwieg das Kindlein in der Wiege.’)46

In een Duitse ATU 403-versie (Beit 1, 776: Wisser 1, 182) vraagt de eend: 
‘Kökenjung, wat maks du? 
Slöpps du oder waks du?
De lütt Klöckschen, klingt se noch?
De lütt Vagel singt he noch?
De lütt Söhn, weent 
De Herr Köni, grämt he sik uk vel?’

De koning slaat de eend een gat in de voet, waardoor ze weer mens wordt. In een variant van
KHM 135 (Grimm 3, 217), waarin de broer gedood is, zegt ze:

‘Macht auf die Tür, daß ich mich wärme!
Mein Bruder liegt unter den Pferden begraben.
Hauet den Kopf der Ente ab.’47

Aan het eind wordt de broer opgegraven en statievol herbegraven (Grimm: vgl. ATU 780!). 
In de eerste Grimm-versie (BP 1, 79-82 uit Kassel ) wordt de pasgetrouwde koningin door haar
stiefmoeder in de badkamer gesmoord, komt ‘s nachts haar kind zogen en ree-broer strelen, zegt
niets en gaat weer; op een keer:

‘Was macht mein Kind?
Was macht mein Reh?
Nun komm ich noch zweimal und dann nimmermehr.’

Het kindermeisje waarschuwt de koning, die de nacht erop waakt, maar niets durft te doen; in de
laatste nacht omarmt hij haar, waarop ze weer levend, fris en rood wordt; valse koningin in het
woud aan wilde dieren gevoerd, stiefmoeder verbrand.
In de tweede versie (BP 1, 82-84) wordt de koningin na de geboorte door haar stiefmoeder en
haar dochter in een diepe toren gedragen, waarna ze het gouden hert naar de slager brengen, maar
die voert het bevel niet uit en de koning vindt zijn vrouw terug. In de derde versie (BP 1, 84f) is
het broertje door de stiefmoeder in een ree veranderd en wordt door haar honden nagezeten. Hij
staat bij de rivier en roept naar de zuster: 

‘Ach Schwesterchen, errette mich!
Des Herren Hunde jagen mich.
Sie jagen mich so schnell,
Sie wollen mir aufs Fell.
Sie wollen mich den Pfeilen geben
Und mir also das Leben nehmen.’

Maar het zusje is reeds door de stiefmoeder uit het raam geworpen en in een eend veranderd, en
vanuit het water klinkt het tot hem:

‘Ach, Brüderchen, gedulde!
Ich lieg im tiefsten Grunde;
Die Erde ist mein Unterbett,
Das Wasser ist mein Oberbett.

46 Beit 1, 773; 776: Naumann 1923 n°17: Der verloren Goldschuh.
47 Beit 1, 774: een bewustmaking van een zich tot dan als drift of instinct manifesterende onbewuste inhoud door een
uit de vrijheid van het bewustzijn ontspringende reflectiedaad, die de onbestemde en meestal ook ambivalente
schaduwgedaante door een verstandelijke ingreep analyseert en daardoor haar menselijke achtergrond en haar hogere
wezen onthult.
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Ach, Brüderchen, gedulde!
Ich lieg im tiefsten Grunde.’

Als het zusje daarna in de keuken bij de kok komt en zich aan hem bekend gemaakt heeft, vraagt
ze:

‘Was machen meine Mädchen, spinnen sie noch?
Was macht mein Glöckchen, klingt es noch?
Was macht mein kleiner Sohn, lacht er noch?’

Hij antwoordt:
‘Deine Mädchen spinnen nicht mehr, 
Dein Glöckchen klingt nicht mehr. 
Dein kleiner Sohn weint allzusehr.’

In een Griekse versie zijn de kinderen op de (magische) vlucht voor hun mensenvretende vader,
wordt de jongen een lam door te drinken uit een lamspoor en wordt het meisje door een oude
vrouw uit de boom naar beneden gelokt. Dialoog van het lam en de door de schoonzus in de bron
geduwde prinses:

‘Lieve Pulja! ze willen me slachten!’
‘Wees gerust, ze slachten je niet!’
‘Ze wetten de messen, lieve Pulja!
Ze lopen me na en willen me vangen.’

Uit de door de zus verzamelde botten van het lam groeit een appelboom; ze plukt een appel en
gaat heen; God maakt haar tot het sterrenbeeld van de Pleiaden, haar broer tot avondster.48 Dit
sprookje wordt ook door Dawkins (MGF, 7-13 n°2) besproken; in zijn voorbeeld uit Zakynthos
(Laographia 11, 423) heten de kinderen reeds Pleiade en Morgenster (zoals in een Thrakische
versie [Thrakika 16, 180]).
Een koning met dochter Pleiade hertrouwt; de stiefmoeder haat de mooie Pleiade, wil haar vet
mesten en verkopen, maar ze vlucht met haar stiefbroertje Morgenster. Na de magische vlucht
drinkt Morgenster uit een lamspoor; Pleiade wordt uit de cipres bij de bron, waaruit ‘s konings
paarden niet durven drinken, door een oude vrouw, die alles verkeerd doet, naar beneden gelokt
en trouwt de prins, maar haar jaloerse schoonmoeder stoot haar in de bron in de tuin en eist dat
het lam geslacht wordt. Het lam roept weer zijn zus: ‘Ze scherpen het mes…,’ etc. Pleiade vraagt
God om kracht en springt uit de bron, om haar lam roepend, maar het is al geslacht. Ze eet er niet
van, verzamelt de botten, begraaft die in de tuin [vgl. ATU 720] en ‘s morgens groeit er een
sinaasappelboom met een sinaasappel. De koningin wil hem; de prins wil hem plukken, maar de
tak groeit omhoog, terwijl andere takken de ogen van de koningin dreigen uit te steken. Als
Pleiade het probeert, buigt de tak zich naar haar toe, zegt haar goed vast te houden en schiet met
haar de lucht in, worden Morgenster en Pleiade. In een versie uit Cappadocië (Dawkins, MGAM,
339) wordt het meisje opgeslokt door een vis, maar weet op tijd te ontsnappen om haar broer te
redden van de jaloerse koningin. In een Turkse versie uit Istanbul wordt de met een prins
getrouwde heldin als ze zwanger is door een jaloerse negerin in een rivier geduwd, waar een forel
haar opslokt. Als de negerin beveelt de hert-broer te doden, gaat hij naar de rivier zijn zus roepen,
maar ze kan niet helpen. De prins hoort het gesprek van hert en vis, laat de rivier droogleggen, de
vis vangen en het meisje eruit halen (negerin gedood).49

In een ‘pleegdochter van de vogel’-versie uit Algerije eet een kinderloze koning de helft van een
toverappel, wordt zwanger en baart een meisje, dat meteen door een binnenvliegende vogel wordt
meegenomen naar zijn nest in een ander land. De zoon van de koning van dat land ziet het
48 BP 1, 89: Hahn n°1: Asterinos und Pulja = Pia, 1 = Geldart, 31. Spies, 25.
49 Istanbul Masallar, 148; ook in een versie uit Karpathos: Mikh.-Nouaros 1, 331: The wicked stepmother.

Cor Hendriks, Het zingende bot (ATU 780): uitweidingen (PDF okt. ’16) 24

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


spiegelbeeld van het meisje in de drinkbak van zijn paarden en wordt verliefd op haar. Hij laat
een als tovenaar bekend staande Jood komen, die het meisje in een duif verandert. Op de zevende
dag vliegt de duif neer en onttovert de Jood haar. De prins trouwt haar, maar is al met zijn nicht
getrouwd. Zij en de moeder van de prins vragen de Jood de prinses weer in een duif te
veranderen, krijgen een tovernaald en steken die tijdens afwezigheid van de prins door het hoofd
van de prinses, die als duif op een boom in de tuin van de prins vliegt. De arbeiders in de tuin
vertellen de prins van de sprekende vogel en hij laat de duif door een oude vrouw vangen en in
zijn kamer brengen; zijn moeder verstopt de duif, maar hij vindt haar terug. Bij het schoonmaken
vindt hij de naald, trekt die eruit en zijn vrouw staat voor hem. Hij laat de nicht en moeder doden;
een in goud en diamanten geklede dame komt, de pleegmoeder-vogel.50 Nowak vermeldt van de
b-versie uit Egypte (Littmann, Äg., 52-56), dat de bruid wordt verstoten door de (schoon)moeder,
die zichzelf als bruid uitgeeft bij de terugkeer van haar zoon. De ware bruid richt m.b.v. een
toverring een paleis op, waarin de sultan zijn bruid terugvindt. De c-versie is uit Irak (Stevens,
98-102): 
Een kinderloze vrouw koopt een bittere sinaasappel, maar haar man pakt hem af, wordt zwanger
en door haar de deur uitgezet als hij moet bevallen. Hij laat het kind achter met een briefje; een
gazelle voedt het op, een adelaar beschermt het tegen de zon. Een prins ziet iets schitteren in de
verte, vindt het kind en brengt het naar zijn moeder. Als ze groot is, trouwt hij haar, moet dan ten
strijde. De schoonmoeder verjaagt haar; ze smeekt Allah in de wildernis om een huis met een tuin
met het hele jaar door vruchten. De moeder, die haar evenbeeld is, geeft zich voor haar uit en zegt
dat de moeder overleden is; ze wordt zwanger. Dan ziet ze vanaf het dak in de woestijn de tuin,
die ook in de winter vol fruit is en vraagt haar zoon om druiven. Hij stuurt een slaaf, die te horen
krijgt:

‘lk ben bittere sinaasappel,
de dochter van een bittere sinaasappel;
Mijn moeder kocht me.
mijn vader werd zwanger van me
en de gazelle zoogde me
en de valk zweefde boven me,
En de zoon van de sultan heeft
een kind bij zijn moeder verwekt.
Zal haar begeerte blijven?
Ga, ik heb geen druiven!’

De sultan denkt na over het bericht, gaat zelf, hoort hetzelfde, maar roept haar naar beneden te
komen. Ze doet open en hij herkent zijn bruid (moeder verbrand).

In een Litouwse Assepoestervariant (Kerbelyte 166-172 nº51) wordt Sigute, als haar broer ten
strijde is, door haar stiefmoeder gekweld met moeilijke taken; maar Sigute wordt geholpen door
de zwarte koe, wat de heimelijk toekijkende heksendochter aan haar moeder onthult. Deze maakt
een vuurgroeve onder de drempel, maar Sigute wordt door haar zwarte hondje gewaarschuwd,
waarvoor de heks hem telkens een poot afslaat, de vijfde dag de tong uitrukt. De zesde dag valt
Sigute erin en verbrandt. De heks giet de as onder de poort, de koe likt, speeksel loopt en uit de as
vliegt een eend. Sigutes broer komt naar huis, hoort in het woud zijn zus zingen, ziet het eendje,
dat heel haar verhaal vertelt. Hij smeert zijn ros dik met pek en hars in en vangt zo de heks [cf.
ATU 175: Tarbaby (Mot. K741)], haar aanmoedigend toe te slaan, te schoppen, met hoofd te

50 Nowak T194: Die Taubenprinzessin = Filleul de Pétigny, C.a., 11-23.
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stoten, waarna het ros wegrent, de heks doodsleurend [= ATU 452C: The Sister as Duck]. Vgl.
Fins ATU 533 (+ 451): The False Sister (Pentikäinen, 284f):
Het meisje, op zoek naar haar broers, komt de boze vrouw (die ook het geboorteteken verwisseld
had) tegen, die haar tot zwemmen uitnodigt, wat het meisje weigert, waarop de boze vrouw de
hond van het meisje aan stukken hakt. Dit gebeurt vijfmaal; de zesde keer gaat het meisje
zwemmen en steelt de vrouw haar kleren en geeft zich voor haar uit bij de broers, terwijl de zus
herderin wordt en bij de dieren haar klaaglied zingt [vgl. KHM 89], waardoor de broers het
bedrog ontdekken en de ogress in de sauna verbranden.
Vgl. ATU 452B*: The Sisters as Oxen. Heks en dochter zijn jaloers op drie mooie weesmeisjes,
die ‘s konings gunst genieten. De heks doet toverpoeder in hun soep en de twee oudsten
veranderen in ossen, de jongste at er niet van en wordt door de koning ten huwelijk gevraagd; ze
stelt als voorwaarde dat de ossen in het paleis mogen leven. De heks komt op bezoek en steekt
twee pinnen in het hoofd van de koningin, die een duif wordt; de dochter van de heks neemt haar
plaats in. De duif wordt, als hij haar hoort spreken, gevangen door de tuinier. De koning
verwijdert de naalden [vgl. ATU 408 III-IV], laat heks en dochter verbranden.
In een Japanse ATU 403A-versie (Seki n° 29) hertrouwt de heer Sashu, maar als zijn dochter
Tama-no-Chu gaat trouwen met de heer Saga, gooit de stiefmoeder het meisje in een ketel
kokend water en laat haar dochter Kana met de koeriers van heer Saga vertrekken, met haar
stiefbroer Kanihayu als haar bediende. Deze moet brandhout verzamelen en gaat naar de
Cederberg, waar zijn zus begraven ligt, roept ‘Cederbergpersoon’, en een witte vogel komt, zijn
zus, die medelijden met hem heeft en hem zegt wat draadresten te brengen, dan zal ze een
kimono maken. Ze geeft hem sprokkelhout en zegt hem over drie dagen terug te komen. Dan
heeft ze de kimono af, die Kaniharu alleen ‘s nachts aan heeft tegen de kou en overdag verstopt.
De zus neemt afscheid, want het is bijna de zevende dag, waarop ze naar de koning van het
hiernamaals moet. Die nacht kan heer Saga niet slapen, ziet rondlopend iets glimmen, ontdekt de
kimono en ondervraagt de jongen, die hem alles vertelt en meeneemt naar de Cederberg, waar de
jongen ‘Cederbergpersoon’ roept. De vogel komt, boos, want ze was al op weg naar de koning.
De heer vraagt of ze weer mens kan worden. Ze zal het met de koning overleggen en raadt hem
aan twee suribachi (stampkommen) vol water op de poortposten te zetten; als een witte vogel
komt baden, moet hij op een heuveltje in de tuin gaan kijken. Thuisgekomen voert hij alles uit en
ziet in de tuin achter de vijver een stralend schone vrouw, zet haar in zijn draagstoel en laat haar
naar boven brengen, zijn boze vrouw Kana doden en haar hoofd in een zak de moeder meegeven,
die als ze die onderweg opent dood neervalt.
In een Finse versie (Pentikäinen, 282f) wil de zoon van de tsaar trouwen met de zus van de zoon
van Iwan de Koopman. Tijdens de bruidsvaart horen ze tot driemaal toe een boze vrouw roepen,
nemen haar dan aan boord, waarna de vrouw het meisje doof tovert, zodat ze de woorden van
haar broer niet verstaat, die door de heks worden uitgelegd als een bevel om overboord te
springen; ze doet het en wordt een eend, waarna de boze vrouw haar plaats inneemt. De eend gaat
naar het huis van een oude weduwe ‘s avonds om er naaiwerk te verrichten, maakt een matras,
kussen, deken, die een hond een voor een naar de zoon van de tsaar brengt. Diens vrouw doet of
zij de dingen gemaakt heeft. Tenslotte gaat de prins de weduwe vragen, waar de spullen vandaan
komen. Ze legt alles uit en vertelt hoe hij het meisje kan vangen; hij vangt en trouwt haar; boze
vrouw in ijzeren sauna verbrand.
In een Braziliaanse ATU 408-versie (Cascudo, 111 n°26) komt een eenogige negerslavin, Moura
Torta genoemd, uit de rivier putten en ziet het spiegelbeeld van het door de prins in een boom
achtergelaten sinaasappelmeisje voor haar eigen aan, gooit tot driemaal toe een kruik stuk
alvorens het meisje zich door te lachen verraadt. De negerin laat haar afdalen om haar blonde
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haar te borstelen en steekt haar een naald in het hoofd, waarop het meisje als duif wegvliegt.
Tegen de prins zegt de in de boom geklommen lelijke Moura Torta, dat de zon haar verbrand
heeft, een doorn haar oog uitgestoken, maar dat het bij zal trekken. De ouders leggen zich erbij
neer en het huwelijk wordt gevierd. De prins gaat iedere middag naar de tuin, waar een duif om
hem vliegt. Hij laat die vangen, streelt, vindt en verwijdert de naald en voor hem staat het
verloren meisje, dat alles onthult, waarop hij Moura Torta laat verbranden, as verstrooien.
In een andere Braziliaanse versie (Cosquin, C.I., 73f: Romero 3, n°14) wordt het in de boom
achtergelaten watermeloenmeisje (melancia) door de kruik stukgooiende negerin bij het luizen
een naald in het hoofd gestoken, waardoor ze als duif wegvliegt; de negerin zegt dat de zon haar
verbrand heeft en wordt meegenomen naar het paleis. De duif landt in de koninklijke tuin en zegt:
‘Tuinman, tuinman, hoe gaat het met de koning, mijn heer, met zijn valse negerin (com a sua
moura torta)?’
In een versie uit Chili laat een ten strijde trekkende koning zijn vrouw op een boom achter,
waarna een negerin uit de bron komt putten, kruik stukgooit, diensten aanbiedt en de koningin in
een duif verandert.51 In een Italiaanse versie laat de prins het citroenmeisje in een herberg onder
de hoede van de waard achter; onder haar venster is een put, waarin de lelijke en zwarte dochter
van de waard meent zich weerspiegeld te zien. De prins geeft bevel de tortelduif te roosteren voor
de schijnzieke; als zijn moeder met de woorden: ‘Arm duifje! je treft het slecht! Ik moet je dus
verliezen, zodat je geroosterd kunt worden!’ de veren begint te plukken, verwijdert ze de naald.
Als het meisje haar alles verteld heeft, brengt de koningin-moeder haar naar de negerin in bed en
zegt: ‘Kijk, de geroosterde tortelduif!’52 In een Catalaanse (Mila/Fontanals) ziet de negerin het
sinaasappelmeisje op een bank zitten en roept in bargoens: ‘Wat fijn gaan naar de fontein (Tan
bonita ir a la fuente!)’; vgl. Gozzi: L’Amore delle tre Melarance, waarin de prins het
sinaasappelmeisje laat wachten op een steen in de schaduw van een boom; zodra de negerin, die
les heeft gehad van de fee Morgane, haar ziet, biedt ze aan haar haren te kammen en steekt
daarbij de tovernaald in haar hoofd; de duif zegt in het Venetiaans tegen de kok in het paleis:

‘Bon di, cogo di cusina,’
‘Bon di, bianca colombina.’
‘Prego el Cielo che ti te possi indormenzar:
Che al rosto so possa brusar;
Perchè la Mora, brutto muso, non ghe ne possa magnar
(lk bid de hemel dat je moge inslapen:
Dat het geroosterde moge verbranden;
Opdat de Morin, die boeven-tronie, er niet van moge eten).’

Bij Prato:
‘Cocu cocu della bona cusina,
Do sta il Rè colla sposa Saracina?’

en Basile:
‘Cuoco de la cucina,
Che fa lo Rè co la Sarracina?’

De korte versie zien we ook in Mexico (Robe: Cordova n°6), waarin de tuinman de duif vangt,

51 Bibl. Trad. Esp. 1, 109: La negra y la tortola = FLJ 3 (1885) 290ff (Cosquin, C.I., 74f). Vgl. uit Estremadura in
Bibl. Trad. Esp. 10, 25 n°1: La palomita (Cosquin, C.I.,74 n.); Portugees: Braga n°46: As trez Cidras de Amor;
Italiaans: Prato, 26ff: Le tre noci fatate.
52 Comparetti 1875, n°68: Le tre Melangole d’Amore (De drie citroenen der liefde). Vgl. Bolonais: Coroneddi-Berti:
I trei Mlaranz.
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naar de prins brengt, die de naald vindt, verwijdert, het meisje terug heeft en de valse laat
verbranden. In een andere (Garay, 113f ) vliegt de duif naar het paleis en vraagt de tuinman naar
de prins, die haar naar hem brengt; de prins vindt de naald, verwijdert die en heeft zijn verloofde
terug en laat de valse door paarden uiteenrukken. In een derde (Mendoza, SP, 412f) verandert de
stiefmoeder een prinses in een duif, die naar het paleis vliegt, waar de prins de naalden
verwijdert; verder Ornelas n°27, waarin een jaloerse koningin m.b.v. een heks haar stiefdochter in
een duif verandert, die naderhand door een prins gevangen wordt, die haar onttovert; het mooie
meisje wordt echter door een negerin opnieuw tot duif getoverd, die de prins volgt naar zijn
paleis, waar hij haar tenslotte herinnert, de naald uit haar kop trekt en de valse bruid laat
verbranden; Ornelas n°28, waarin de [na ‘magische vlucht’] achtergelaten prinses door een
negerin tot duif wordt, etc. tot de prins de doorn verwijdert en de valse de hongerdood laat
sterven; Redfield, 42-44, waarin als de derde prins een citroen opent, een meisje eruit vliegt en op
een over een vijver hangende boom landt; de negerin die hij bij zijn terugkomst er aantreft,
weigert hij te trouwen; hij vangt de duif, verwijdert de naald, trouwt het meisje (negerin door
paarden uiteengerukt); Riera n°55 (doorn); Robe, Los Altos n°57 (3 doornen); ID, n°58 (prinses
wil in de open lucht leven, onder een boom; wordt in een duif getoverd en zo door de zusters van
de prins gevonden, die de doorn verwijderen; valse door muilezels uiteengerukt); Wheeler n°78
(stiefmoeder verandert meisje in adelaar, maar andere adelaren onttoveren haar; een prins wordt
verliefd en neemt haar mee naar zijn paleis; een negerin verandert haar in een duif, die de
tuinman vangt en naar de prins brengt, etc.; valse verbrand); ID., n°79 (prins brengt weesprinses
naar zijn paleis; ze wordt in een vlinder veranderd; de prins trekt doorn uit de kop van de vlinder,
etc.; valse door paarden uiteengerukt). 
In een Griekse versie uit Zakinthos (Cosquin, C.I., 80: Zs.f.d.Myth. 4, 1859, 321) doorsteekt de
negerin met de naald het hoofd van het citroenmeisje en gooit de stervende in de bron, waarop ze
in een gouden vis verandert. Ze wordt gevangen en op bevel van de negerin, die doet of ze ziek
is, gedood en opgegeten; de graten produceren een gouden boom, die de negerin laat verbranden
om met de as een bad te stoken. Een oude vrouw heeft een stuk hout van de boom opgeraapt om
vuur te maken. Als ze erop hakt, hoort ze bij iedere slag een geklaag:

‘O, mijn armen,
Au, mijn voet,
Ach, mijn hoofd!’

De vrouw gaat voorzichtig verder en plots komt een schitterend mooi meisje tevoorschijn.
In een Portugese versie weigert de prins, als de negerin vraagt bouillon van de duif te trekken,
deze te doden, streelt haar, voelt de naald, etc.53 In de Braziliaanse (Romero) streelt de zeer
aangeslagen koning de duif op de dag, dat die in de pot zal gaan.
In een Indiase versie (Cosquin, C.I., 81ff: Dracott 1906, 226ff) is de prins bij de aanblik van de
Anar-Parî (Granaatfee) flauw gevallen. De fee legt zijn hoofd in haar schoot. Een waterputtende
vrouw hoort haar uit, stelt voor van kleren te ruilen en zich in de bron te bekijken en duwt de fee
erin, wekt de prins en overtuigt hem de pari te zijn. Hij trouwt haar. Op een keer bij de bron
komend ziet de prins een wonderschone lelie en neemt die mee naar zijn paleis. ‘s Nachts rukt de
valse prinses de bloem aan stukken, die ze het raam uitgooit in de tuin, waar een mintperk
opgroeit. De kok neemt van de mint; als hij die bakt, hoort hij uit de pan:

‘Ik ben het, ik ben het,
de ware prinses, die je doodbakt,
terwijl de gemene vrouw

53 Pedroso n°3: Les trois Citrons d’Amour, in Publ. FLS 9 (1882).
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die me in de bron wierp,
mijn plaats heeft ingenomen.’

De geschrokken kok werpt de mint in de tuin, waar meteen een klimplant opschiet naar de kamer
van de prins. De valse prinses laat deze uitrukken en vernietigen, maar de enige vrucht van de
plant rolt onder een bosje en wordt opgeraapt door de dochter van de tuinman, die hem mee naar
huis neemt. Daar aangekomen valt de vrucht op de grond, barst open en de Anar Pari komt eruit.
Maar de valse prinses laat haar slachten, opdat haar lever haar (zgn.) ongeneeslijke hoofdkwaal
geneest. Voordat men haar doodt, vraagt de Anar Parî haar beulen haar leden te verstrooien en
ogen in de wind te gooien; deze worden twee mooie vogels, die naar het woud vliegen. Dagen
later gaat de prins daar jagen, rust uit onder een boom, hoort de vogels elkaar het verhaal van de
Anar Parî vertellen en roept uit: ‘Eindelijk heb ik je teruggevonden! Kom en wees mijn prinses!’
Vergelijk uit India (Cosquin, C.I., 83 uit Goudjérate), waarin de zoon van de koopman de
veroverde dochter van de reuzenkoning vlakbij huis achterlaat onder een mangoboom, waar een
lelijke pottenbakster haar voorstelt te gaan baden in een nabije bron, vervolgens om kleren te
ruilen, waarop ze haar in de bron duwt, waarop fraaie bloemen verschijnen; die worden door de
valse bruid vernield, maar groeien op als een geurig kruid, dan een mangoboom in de tuin. De
mooiste mango wordt door de zoon van de koopman gegeven aan de tuinman. Als diens vrouw
hem opensnijdt, klinkt een kinderstem: ‘Mama, doe me geen pijn!’ De geschrokken vrouw werpt
de mango weg, maar haar man opent hem voorzichtig en eruit komt een mooi klein meisje. De
kinderloze tuinman adopteert haar en ze groeit zo snel, dat ze in weinig maanden een vrouw is.
De zoon van de koopman ziet haar en de waarheid komt aan het licht.
Grieks (eiland Zante) (Schmidt 1877, 71ff): het citroenmeisje wordt door een Lamnissa (ogress)
opgegeten; een botje valt in de bron en wordt een gouden vis, later (uit schub, graten of druppel
bloed) een rozenstruik. Grieks (Athene) (Garnett, 14f): citroenmeisje, door kruikstukgooiende
negerin in gouden aaltje veranderd, wordt citroenboom; een stronk wordt gegeven aan een oude
arme man, die met zijn bijl wil slaan. Het blok roept:

‘Sla hoog, sla laag, sla niet in het midden:
je zult een meisje verwonden!

Grieks (Hahn n°49): citroenmeisje door kruikgooiende negerin tot gouden vis, vervolgens cipres.
Hongaars (Stier n°13): Granaatmeisje; reflectie door Zigeunerin, vis (?), etc., waarna mooie
boom, die gekapt wordt en verbrand; een houthakker houdt een stuk hout, waarvan hij een deksel
voor een melkbus maakt; geheimzinnige huishoudster (als de houthakkersvrouw uit is).
In een Waalse versie van ATU 403 (Polain n°10) zet de stiefmoeder de koningin in het kraambed
een kroon met een slaapdoorn op, waarop ze als witte hinde het bos invlucht. ‘s Nachts komt ze
naar het paleis, roept:

‘Papegaai, mijn liefje.
Waar is de sleutel van het huis?’

waarop hij opendoet. Een oude voor de deur slapende bedelaar ziet dit, vertelt het de prins, die
tegen middernacht komt kijken, de hinde de kroon afneemt, waarop zijn vrouw voor hem staat
(stiefmoeder en -dochter op brandstapel).
In een Waalse versie van ATU 450 (Polain n°9) steekt na de geboorte van het kind de jaloerse,
want als zeven doodzonden zo lelijke schoonmoeder de honderdmaal schone een gouden naald
door het hoofd, waarop ze als witte eend de tuin invliegt en ‘s nachts komt aankloppen. Haar ree-
broer doet open, hetgeen de schoonmoeder merkt en de prins beveelt de ree te doden; het gesprek
van ree en eend wordt gehoord door dienaar en prins, die de naald uittrekt (moeder in kokende
olie).
In een Armeense versie (Braasem-Bevelander, 115-122) haalt de stiefmoeder de pasgetrouwde
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prinses over te gaan baden in de paleistuinvijver, duwt haar erin, waarna een grote vis haar
opslokt, en geeft de gouden kleren haar lelijke dochter, die ze bij de prins zet. De kok komt bij de
vijver en hoort:

‘O lieve kok, zeg toch tegen de koning,
dat hij niet het lammetje moet laten slachten, 
want dat is mijn broertje!’

Hij haalt de prins, die de stem van zijn vrouw herkent, in het water springt en de vis met zijn
zwaard de buik opensnijdt, waarop zijn vrouw levend eruit komt (stiefmoeder verzopen; lam door
wijze tovenaar onttoverd).
In een Turkse versie (Uzunoglu-Ochenbauer, 125-131) is het een zwarte slavin, een vroegere
favoriete van de sjah, die de sultane, terwijl ze uit een gouden schaal de vissen voert, in de vijver
duwt, waarop een grote vis haar inslikt. Als de sjah het zwarte lichaam van de valse vrouw ziet,
zegt ze naakt gezond te hebben. Na eerst het hert de toegang tot de slaapkamer ontzegd te
hebben, doet ze of ze ziek is en laat de dokter zeggen, dat ze slechts van het hart van het hert kan
genezen. De sjah begrijpt het niet, maar geeft toch de kok bevel zijn mes te slijpen en een ketel
water op het vuur te zetten, waarop het hert naar de vijver rent en driemaal roept:

‘Het mes ligt al op de steen,
het water is aan de kook.
Haast je, lieve zuster!
Haast je, eer het te laat is!’

Zij antwoordt:
‘lk ben hier in het vissenlijf,
In mijn hand heb ik een gouden schotel,
aan mijn voeten zilveren sandalen
en in mijn armen ligt een kleine sjah!’

De sjah is het hert gevolgd, laat de vis op het droge trekken en opensnijden en heeft zijn vrouw
terug met een kind en laat de zwarte slavin door vier paarden uiteenrukken; hert onttoverd door
drinken van het vissenbloed.
In een Chileense versie (Pino-Saavedra n°30) drinkt het jongetje van de derde bron en wordt een
hamel; zijn oudere zus Francisca trouwt een prins; maar een oude vrouw, die haar dochter met de
prins had willen trouwen, neemt haar mee naar een afgraving en duwt haar in zee, waar een
walvis haar opslokt. Dan stookt de oude de prins op de hamel te doden, maar die rent naar het
strand en roept:

‘Zuster Francisca, ze willen me doden!’
‘En ik zit in de walvis, ik kan je niet bevrijden.’

De derde maal hoort de prins het ook, ziet de walviskop, schiet hem dood en laat hem
opensnijden, waarop Francisca eruit komt en vertelt van de oude vrouw, die in een oven verbrand
wordt en haar as in de wind gestrooid. De hamel wordt onttoverd door wassen in dezelfde bron
(nu onttoverd door wissen van waarschuwingsborden). In een Duitse versie (KHM 141) zijn
broer en zus door de stiefmoeder betoverd tot vis en lam en op een dag beveelt ze de kok het lam
te slachten. Terwijl deze zijn mes wet in de deuropening, roept het lam:

‘Ach Brüderchen im tiefen See,
Wie tut mir doch mein Herz so weh!
Der Koch, der wetzt das Messer,
Will mir mein Herz durchstechen.’

En de vis antwoordt:
‘Ach Schwesterchen in der Höh,
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Wie tut mir doch mein Herz so weh
In dieser tiefen See!’

De kok slacht een ander lam, brengt het ene lam naar een goede boerin, toevallig de min van het
meisje, die het lam naar een wijze vrouw brengt, die over lam en vis een zegen uitspreekt, die de
tover opheft. (Grimm 3, 225 vult aan: De stiefmoeder meent het lam gegeten te hebben en wil nu
ook de vis. De kok brengt echter de sprekende vis naar het lam en bedriegt de stiefmoeder weer,
wier boosheid de vader ter ore komt en bestraft wordt.)
In een Franse versie (Beit 2, 215: Tegethoff 2, n°34) tovert een heks de negen broers tot witte
lammeren; de zus trouwt een edelman, maar wordt als ze een kind verwacht door de dochter van
de heks in de bron gegooid om haar plaats in te nemen. Dan doet deze of ze ziek is en verlangt
het vlees van het grootste witte lam te eten. De verbaasde man (de liefde van zijn vrouw voor de
dieren kennend) voldoet aan haar wens en volgt het dier, dat klaaglijk blatend rond de bron loopt;
daaruit hoort hij gesteun en trekt zijn vrouw eruit, die een kind baart, dat ze het lam tot peetvader
geeft, die bij de doop onttovert, waarna de priester door oplegging van de stola ook de andere
broers onttovert.
In een Russische ATU 533-versie (Beit 1, 784: Löwis of Menar n°25) wordt de bij haar broer op
bezoek gaande heldin onderweg geholpen door haar hondje, dat telkens als ze zich op raad van de
dienstmaagd in de rivier wil wassen blaft:

‘Wau, wau, Herrin!
Wasch dich nicht, Herrin:
Blut floß in den Fluß hinein,
In seinem Wasser kochte man Leberlein.’

waarop de dienstmaagd hem telkens een poot afslaat, tenslotte de kop, waarna het haar gelukt
haar meesteres in de rivier te stoten (later moet ze paarden hoeden, die niet willen vreten, omdat
ze de vernedering van hun meesteres niet kunnen verdragen, en dragen zo bij aan haar
rechtzetting).
Een Vlaamse ATU 403-versie (Volkskunde 1, 1888, 175f; vgl. Meyer, 54 n°3) is onterecht door
Mackensen (als V3k) opgenomen:
Een koning, verliefd op het portret, dat zijn schilder van zijn dochter maakte, wenst haar te
trouwen. Onderweg wordt de schildersdochter met haar hond Kokodeike door haar dienstmaagd
in het water gestoten, om met de koning te trouwen, maar die laat haar opsluiten, de schilder half
dood slaan om zijn schijnbare leugen. Een hofheer hoort telkens als hij langs het water loopt:

‘Koko-Kokodeike!’
‘Wat belieft er nu, mijn lief juffromoke?’
‘Die leelijke zwarte Griet
Heeft ons in ‘t water gestiet!’

De stroom wordt afgeleid en de schildersdochter en haar hond levend opgegraven, waarna
huwelijk. Gecombineerd met een tweede versie vinden we dit sprookje in de Wondervertelsels
uit Vlaanderen:

‘Koko-Kokodeike!’
‘Wat belieft er u, mijn beste juffertje?’
‘‘t ls Zwarte Griet,
Die mij in ‘t ‘water stiet.’

(Opm. In het paleis verschijnt een wit konijntje, dat telkens weer wegvlucht, maar tenslotte wordt
tegengehouden. Dan klaagt het Griet aan en verandert in de schone schildersdochter.)
In een andere Vlaamse versie (HDM I, 307b naar Wolf, DMS, 83 n°19) toont een kamerdienaar
de koning het portret van zijn wonderschone zuster, waarop deze gehaald wordt. De haar begelei-
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dende heks en haar dochter vermoorden onderweg de gezant en gooien het meisje overboord. De
koning, woedend vanwege de geringe gelijkenis met het portret, laat de kamerdienaar in de
kerker werpen. De ware bruid wordt door haar hond gered en door hun tweegesprek, dat de
koning op een dag afluistert, komt de waarheid aan het licht.54

In een andere door Meyer genoemde variant (Rond den Heerd 1, 402) zien we de verandering van
de in het water geworpen ware bruid in een eend, die onttoverd wordt door onthoofding
(stiefmoeder in nagelton).
Meyer geeft een ATU 407-versie (Ms. Cock 9, 10): De held komt in een kasteel met openstaande
poorten en gedekte tafels, vindt er een sprekende bloem, een tot roos getransformeerde prinses.
Om haar te bevrijden laat de held zich drie nachten kwellen, telkens door geneeszalf hersteld. Op
zoek naar de verdwenen verloofde wordt de held vervoerd door de wind; huwelijk.
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