
Als het regent en de zon schijnt 13: De heksen bakken pannenkoeken
(with English summary)

Als het regent en de zon schijnt, 
bakken de heksen pannenkoeken.

Sprekend over heksen, ook deze duiveldienaars vervullen een grote rol in deze weerspreuken. In
Friesland zeggen ze: den is ’t tsjoensterwaer, heksenweer, in Zweden, dat het trollkäring-väder
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is, in Finland akkojen ilma ‘oudewijven weer’ of ook vanhojen piikojen ilma ‘oude vrijsters
weer’.1 In Nederland, vooral in Groningen, bakken de heksen pannenkoeken.2 In Vriezenveen: 

As de zunne schient en het rägent, 
bakt alle häksen pannekouke,3 

in Friesland: 
As it reint en de synne skynt, 
dan binne de tsjoensters oan ’t pankoekbakken,4 

wat in Groningen wordt uitgebreid tot: 
Als het regent en de zon schijnt, 
bakken de heksen pannekoeken onder de zet van de draai 

1 H-Ö Fries 1 (Dijkstra); H-Ö Schw 1 (Ångermanland), vgl. 2: is zowel in Dalarne als in Finland voor de oude
vrijsters. H-Ö Fin 4, 5, vgl. 6: ‘weer van oude vrijster’, H-Ö Fin 7: ‘een oudevrijsterszomer’, H-Ö Fin 8: ‘droog weer
van de oude vrijsters’, H-Ö Fin 9: ‘oudevrijstersregen’, H-Ö Fin 10: ‘regen van de oude vrouw’.
2 H-Y Nied 1; De Jager stelde: ‘In den Konst- en Letterbode 1815, nº48, beweert V.E. V.S. [t.a.v. ‘Kermis in de hel’],
dat in dit spreekw[oord] het woord hel laagte, de aarde, beteekent, en dus de zin is: als na eene langdurige droogte,
alles door eenen zachten en verkoelenden regen en weldadigen zonneschijn uit de hoogte verkwikt wordt, is het
kermis in de hel, de laagte, de diepte, op het ondermaansche, in één woord op de aarde. Een ander schrijver (Bode
1816, nº10) meent, dat men het spreekw[oord] in den gewonen zin moet opvatten, dewijl de Franschen daarvoor
zeggen: le diable marie sa fille. Een derde, N. W[estendorp], staaft dit laatste door vergelijking met het Groningsche:
~. Het spreekw[oord] is, naar hem, uit den tijd der heksen, en men meende, dat onder deze vrouwen een feestdag
was, wanneer de zon scheen en er tegelijk een zachte stofregen [= motregen] viel. Indien men vooronderstellen mogt,
dat zij priesteressen geweest zijn van de Godin Hertha, dan zou men de oorzaak in den vruchtbaarmakenden regen
kunnen vinden.’ Teenstra 1846, 88f kent het spreekwoord ook en verbindt het met magere pannenkoeken, van meel
in dunne melk, zonder eieren, aangemengd en gebakken, die het volk heksenkoeken noemt, omdat [de heksen] het
meel in regenwater aanmengen, en [de pannenkoeken] bij zonneschijn zonder vet en zonder vuur bakken; nog heden
zegt men wanneer het regent terwijl de zon schijnt: de heksen bakken pannekoeken (naar E. Roelants, Twee
nagelaten verhandelingen, Groningen 1839, 42). Zie J.F. Willems (red.), Belgisch museum voor de Nederduitsche
tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands (Vijfde deel). Maatschappij tot Bevordering der
Nederduitsche Taal- en Letterkunde, Gent 1841, 209: ‘De Groningsche spreuk luidt: Als het regent en de zon schynt,
bakken de heksen pannenkoeken. Men kan 't verstaen: Waer twist uitbreekt, juichen de booze vrouwen.’ Schrijnen I,
78: Als het regent en de zon schijnt, bakt elke heks pannekoeken. // Op het internet: Als het op vrijdag regent, en de
zon schijnt ook, dan zijn de heksen aan het pannenkoeken bakken. // Maar ook: Als er een regenboog aan de lucht
staat, dan zijn de heksen aan het pannenkoeken bakken. (Meteo Maarssen) // In de graafschap Bentheim: As de
zunne schient en et regent, dan bakt de heksen pannekoeke (Wieler plat I, in: Driem. Bladen NS 2, 1950, 46) //
Meertens Instituut: DYKFRIES2271: Als 't regent en tegelijk de zon schijnt, zijn de heksen aan het
pannekoekbakken. // 1130 Sprichwörter (www.operone.de): Wenn’s regnet bei Sonnenschein, so backen die Hexen
Pfannkuchen. Ned.: Als het regent en de zon schijnt, bakken de heksen pannekoeken. Derk Budding 1836, 91: men
zegt in het friesch (Lank-friesch): wanneer het regent en de zon schijnt bakken de heksen koeken. Gold 2001, 450: K.
F. van der Veen, a member of the Frisian Academy (Ljouwert), has sent me this Frisian saying: As it reint en de
sinne skynt the second part of which has at least seven variants: dan binne de tsjoensters oan it strookjen ‘the witches
are baking pancakes’; dan binne de tsjoensters oan ’t pankoekbakken ‘the witches are baking pancakes’; dan binne
de alde wiven oan ’t pankoekbakken ‘the old women are baking pancakes’.
3 Buter, 78 nº10.10 (= Dr.Bl. 1, 1902, 69: ‘hakse’). Vgl. H-Y Fries 3, 4. Rond Havelte (Dr.) bakken de heksen
pannenkoeken op het Eupen Barchien of Spoekbarchien (Spookbergje) (Molen, S.J. van der in: Neerlands
Volksleven 10 (1959-60) 13 naar S.J. de Laet & S.W. Glasbergen, De voorgeschiedenis der Lage Landen, Groningen
1959). Vgl. as de zun schient en ’t regent, bakken de heksen pankouken. (Gronings; Har. III, 408a = Molema, 249). //
flatteus (April 11th, 2008): Wij zeiden: de heksen zijn aan het pannenkoeken bakken. Maar dat kan ook bij zon en
een regenboog zijn geweest. (Drenthe)
4 Meertens Instituut, Coll. Jaarsma: CJ036513, vgl. CJ024433: As it freeds reint en de sinne skynt mei-iens, dan
binne de tsjoensters oan ’t pankoekbakken (Als het op vrijdag regent en de zon schijnt ook, dan zijn de heksen
pannenkoeken aan het bakken). Vgl. H-Y Fries 1: den bakke de tsjoensters pankoeken, 2: den binne de tsjoensters
oan ’t pankoekbakken (beide naar Dijkstra, FrWb). Volgens Teenstra (1846, 83) zeggen de Friezen, wanneer het ’s
morgens regent: ont de quae wyven ontbyten habbe, wirt et moy waer (Harrebomée II, 443a: Als de kwade wijven
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(het vaste deel van de draaibrug).5 
In Winschoten: 

Zunne schient en ’t regent, 
Heksen bin oan ’t pankouk bakken.6 

Ook in Oostfriesland wordt gezegd: 
De Sonne schient un ’t regend,
De Hexen backen Pannkook 

en de druppels zouden komen van het overstromende beslag. In Hoog Duits luidt het:
Wenn’s regent bei Sonnenschein, 
so backen die Hexen Pfannkuchen.7

In een mededeling uit Woltersum aten de heksen op de feesten met de Olle Smakhak (de duivel)
pannenkoeken, die ze bakten als het regende en de zon scheen.8 In Sleeswijk-Holstein zeggen ze:
De ool Hex backt Pannkoken.9 In Oost-Brabant bakken de heksen struif, en in de VS the witches
are baking cakes.10 In Béarn, in de Landes en in Gascogne steken de heksen hun bakoven aan om
brood te bakken of bakken ze hun brood.11 Maar in Anjou is het de Maagd Maria, die dit doet
voor haar engelen: Voilà la Sainte Vierge qui boulange du pain pour ses anges,12 en in

ontbeten hebben, wordt het mooi weêr, met als uitleg: Het booze vrouwvolk is morgen-ziek: het humeur betert na het
ontbijt). Een verslag uit 1577 beschrijft demonen [d.w.z. heksen: Unholde] aan een maal van bier, boter en eieren; ze
hadden ook graag eierpannenkoeken (Newall 1971, 69 naar HDA II, 605).
5 Haan, Tjaard W.R. de, Volksverhalen uit Groningen, Utrecht/Antwerpen 1979, 13. 
6 Meertens Instituut, Coll. Boekenoogen VA 56.56 (nr. 6575). Vgl. WNT XII, 1380: In de Provincie Groningen, aan
de boorden van de Eems, hoort men dikwerf ... het gezegde: Als het regent en de Zon schijnt, bakken de Heksen
pannekoeken (Westendorp, in: Konst- en Lb, 1817, 1, 215; Ter Laan). Ter Laan (1949, 281) noteert voor Groningen
bij oude wijven: ‘als het regent bij zonneschijn, dan zijn ze aan ’t pannekoekbakken.’
7 Buurman IX, 278, vgl. 282; H-Y Fries 3: Pankok; vgl. 4: denn bakken de heksen pankôk. Wander III, 1598 nº126,
waarschijnlijk een vertaling, vgl. H-Y Deu 3: die Hexen backen Pfannkuchen (N-Duitsl.). // www.operone.de/spruch/
1110.html: Wenn es regnet und die Sonne scheint, backen die Hexen Pfannekuchen.
8 Huizenga-Onnekes/Fijn van Draadt, 50: ‘Luddeweer’, Woltersum 1921.
9 H-Y Deu 2 (Röhrich 1973, I, 510f), vgl. H-Y Deu 1: backt die alte Hexe Pfannkuchen (Sl-Ho).
10 Mandos, 620 (1978). Struif is een eiergebak net als pannekoeken. H-Y USA 1: cake is ook van meel en eieren,
maar met boter gebakken in een oven.
11 H-Y Fr 5: les sorciers; vgl. H-Y Fr 1: Las pousoèros, H-Y Fr 2: Les brouchos, H-Y Fr 3: Las brouixes, H-Y Fr 4:
les sorciers. Een brood bakkende berg stelt een berg met wolkenkraag voor in het Italiaanse weerspreukje: Quando el
monte fa pan, / se no piove ancò, pioverà doman (Knapp 1939, 96 naar Pio Mazzucchi, Proverbi ... del Polesine,
1913, 84).
12 E-Y Fr 1; Knapp 1939, 72: De Catalanen zeggen als de wolken door de ondergaande zon rood worden gekleurd: La
Mare de Deu pasta of La Mare de Deu fa coques (bakt koeken); maar in het Waalse Pépinster zegt men: c’est saint
Nicolas qui cuit en in Luik: c’est saint Nicolas qui met le feu à son four pour cuire les pâtisseries qu’il apporte aux
enfants le jour de sa féte (Knapp 1939, 78 naar Amades, 261 en Monseur, 62). In Spanje heet het: Arreboles en Castilla
[= morgenrood], Viejas á la cocina, Arreboles en Portugal [= avondrood], Viejas á solejar [op het balkon, dat door de
zon beschenen wordt] (Knapp 1939, 30 naar J. Haller, Altspanische Sprichwörter..., Regensburg 1883, 350). // Records
vivencials d'Eladi Huguet (Catalan): ‘PLOU I FA SOL : Aquest fenomen de la pluja, tot i fent més o menys sol, sempre
ha cridat l'atenció de la quitxalla i a mi particularment. Ignoro com es produeix. Una explicació folklòrica és : que en cel
estan de bateig (l'aigua), que la Mare de Déu és la padrina i que fa una fornada (el sol) de coques per al convit.’ Cf.
García Mouton 1984, 189: en las costas levantinas [van Spanje] los arreboles del cielo se atribuyen al hecho de que la
Mare de Déu fa coques (J. Amades, ‘Astronomia’, 261: També es diu que la Mare de Déu pasta). Al in 1627 werden de
volgende rijmen genoteerd over de Arreboles: ~ a todos cabos, tiempo de los diablos; ~ al oriente, agua amaneciente; ~
de Aragón, a la noche con agua son; y arreboles de Portugal, a la mañana sol serán; ~ de la mañana, a la noche son
con agua; y en Aragón, a la noche con agua son; ~ de la mañana, a la noche son con agua; y arreboles de la noche, a
la mañana son con sole [voor sol, vanwege de rijm]; ~de la tarde, al la mañana sol hace; ~ de mañana, a la tarde agua,
y arreboles de la tarde, a la mañana aire; ~de Portugal, a la mañana sol serán; ~ en Castilla, viejas a la cocina/pocilga
[zwijnenstal]; ~ en Portugal, uñe [unce: span in] los bueyes y ve por sal; ~en Portugal, viejas a solejar (‘tomar el sol’)
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Zwitserland bakt ze koeken. In Ierland en Schotland (en Zuid Afrika) zijn het de fairies, die
brood bakken, en in Ierland zeggen ze ook: The fairies are evilly-active.13 In Chili maken de
heksen slap brood.14

English summary

Speaking about witches, these servants of the devil play a important part in these weather
proverbs. In Dutch Friesland they say, ‘then it is witches’ weather’, in Sweden they call it (also)
witches’ weather, in Finland ‘old women weather’ or ‘old spinsters weather’. In the Netherlands,
especially in the province of Groningen, the witches bake pancakes, in extension they are baking
pancakes under the fixed part of the swing-bridge. The same maxim about the witches baking
pancakes is also known in German East Friesland as well as in high German.
In a recording from Woltersum in the Dutch province of Groningen, the witches at the parties
with the devil ate pancakes which they baked when it rained and the sun was shining. In German
Schleswig-Holstein they say: ‘The old witch bakes pancakes.’ In east Brabant the witches bake a
local variant of pancakes, called ‘struif’, and in the US the witches are baking cakes. In several
areas in France the witches are lighting their baking-oven to bake bread or they are baking their
bread. But in the province of Anjou it is the Virgin Mary, who does this for her angels, while in
Switzerland she is baking cookies. 

(Gargallo 2006, 10 n. 27 =Correas 2000 [1627], 103f). Streng I, 22: in Anjou (Saint-Aubin-de-Luigné) sagt man: ‘La
Sainte Vierge qui boulange du pain pour ses anges’ (Verrier-Onillon, Glossaire, 1908).
13 E-Y Schwz 1: d’Muotter Gottes chüöchlet (‘koekenbakt’); G-Y Irl 1: baking bread; G-Y Irl 2: baking; G-Y Schott
1: baking their bread; G-Y Schott 2: are at some meal; G-S Irl 1: het is gevaarlijk om naar buiten te gaan. In het
Afrikaans-Engels WB PHAROS, 973: The fairies are baking, gesê as dit reën terwyl die son skyn. Ook in
Tweetalige Woordeboek, 75: the fairies are baking. // Rachael Coker (7 Juni 3013): We say fairy's baking day in the
UK [moet zijn: fairies’ baking day].
14 Vaux Portugese 3: Esta chover e a fazer sol, estão as bruxas a fazer pão mole ‘It is raining and it makes sun, that
is: the witches are making soft bread’ (Lima). Ferro Ruibal 2007: 78f: Port: A chover e a fazer sol, estão as bruxas a
comer pão mol [fazer maken; comer eten]; A chover e a fazer sol estão as bruxas no farol [‘lantaarn’ i.p.v. Ferrol?],
embrulhadas num lençol a comer pão mol [gewikkeld in hun kleed om slap brood te eten]. Net als de duivel (§11)
gaan ook de heksen naar Ferrol: Cando chove e vai sol van as meigas para Ferrol (Cangas, Galicia); Cando chove e
sale o sol andan as bruxas en Ferrol (Taboada; Fernández 2003, 195). // A chover e a fazer sol estão as bruxas no
farol. Vgl. Swainson 1873, 208: Co’l monte Venda fa pan, Se no piove ancò, piove doman, i.e. when Mount Venda is
making bread (when the clouds on its summit resemble smoke issuing from a chimney), if it is not raining now, it
will [rain] to-morrow. Mount Venda is the highest of the Euganean hills. // www.citador.pt: Provérbios sobre chove:
A chover e a fazer sol, e as bruxas no farol a comer pão mole [zijn de heksen in de vuurtoren slap brood aan het
eten]. ParemioRom: Cando chove e sale o sol andan as bruxas en Ferrol (Galician): Cuando llueve y sale el sol
andan las brujas en [por] Ferrol. Comments: Mapa 68 del ALGa (Chuvia); punto de encuesta L.31 (lugar de
Taboada, parroquia de Carballo, municipio de Taboada). La forma sale es un dialectalismo, correspondiente al
gallego normativo sae. Taboada, Lugo, Galicia, Spain. Point L-31 of the ALGa, 195 (nota 13), 520 map 68. Está a
chover e a fazer sol e as bruxas no pão mole (Portuguese): Está lloviendo y haciendo sol y las brujas en el pan
blando. Comments: Así, en Moreira (2003: 113). En Vasconcelos (1980: VII, 85), que localiza el refrán en Campo
Maior: Quando está a chover e a fazer sol, / Estão as bruxas a fazer pão mole. Finalmente, en Duarte (2009: 274),
que documenta el refrán en Mora: Está a chover e a fazer sol e estão as bruxas a comer pão mole. Campo Maior,
Portalegre, Portugal. (Moreira, 113 nº528; Leite VII, 85; Uarte, Joaninha, A Luz da Cal ao Canto do Lume –
Tradição Oral do Concelho de Mora, 2009, 274). // Alexandra agrande: Arco-Íris (4 dez. 2012): Quando chove e faz
sol, estão as bruxas a comer pão mole, dizia a minha avó. ml: a minha avó costumava dizer: sol e chuva, bruxas à
solta [losgemaakt]. quando tal andavam à procura do pão. Chicolaiev: Pois a minha avó dizia: Sol e chuva,
casamento da viúva… // Fátima Pereira Stocker: Está a chover e a fazer sol, As bruxas juantam-se p'ra fazer pão
mole. (23/05/2014) // Sailor Moon (Abr 17, 2013): A chover e a fazer sol e as bruxas a comerem pão mole.
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In Ireland and Scotland (and in South Africa) it is the fairies who are baking bread; and in Ireland
they also say: ‘The fairies are evilly active.’ In Chile the witches are making soft bread.
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