
Als het regent en de zon schijnt 21: Andere heksenzaken
(with English summary)

Als het regent en de zon schijnt, 
brengen de heksen verdriet.

In een Catalaanse spreuk brengen de heksen verdriet: 
Plou i fa sol, 
Les bruixes porten dol.1 

1 H-Z Sp 6b, 7b (Rohlfs 1979, 87); Rohlfs vertaalt: ‘bringen Trauer’. Vaux Catalan: les bruixes porten dol ‘the
witches wear mourning (clothes)’. In het rijmpje op internet wordt vertaald: ‘The witches are mourning’, Manuel
Trujillo Berges in het Spaans ‘están de duelo’, wat zeker fout is. Dat de vertaling van Rohlfs correcter is, blijkt uit de
weersregel: Pel juliol, les pluges porten dol (Victor Pàmies i Riudor: Pluja nº463, cf. nº314: La pluja de juliol porta
glòria als ullastres, i a les herbes els duu dol): in juli brengen de buien verdriet, omdat ze dan niet alleen te laat
komen (Al juliol, pluja i tronada a la tarda), maar ook de oogst plat slaan (Fr. pleuvoir à verse: regenen dat het giet,
lett. plat slaat). In Nederland wordt echter gezegd: Wisselen in juli regen en zonneschijn 't zal voor de boeren (het
naaste jaar) kermis zijn (internet: Weerspreuken juli). Ferro Ruibal 2007, 71 verbindt losjes les bruixes portan dol
met de verdronkenen in Russische versies en de tranen van de wezen; 72: d.i. ‘visten de negro e están tristes’
[gekleed in zwart (donkere wolken) en zijn triest (regentranen)]. San Juan Bautista de la Conceptión in zijn Memoria
de los origines en la descalcez trinitaria uit c. 1617 vergelijkt het gelijktijdig optreden van zon en regen met het
fenomeen van lachen en huilen tegelijker tijd junto con llorar me rei, como cuando hace sol y llueve. Gekleed in
rouw is de maan in het liedje: La lluna, la pruna, / vestida de dol, etc. // El teu somriure entre llàgrimes / és l'arc de
Sant Martí. (Vol dir que és com l'arc de Sant Martí que surt quan ha plogut, o quan plou i fa sol.); vgl. 1e couplet van
een gedicht van Josep Maria Llompart (Mag Poesia: Nins poetes): Plou i fa sol / qui ho havia de dir? / El teu
somriure entre llàgrimes / és l'Arc de Sant Martí. / Plou i fa sol, / pentina el teu neguit, / i canta, malament ploris, /
somriu i canta amb mi. // Ook in Auvergne/Limousin wordt van de zonneregen gezegd: kwi jã ké plor é jã ké ri (dat
is een die huilt en een die lacht; ALAL c. 47, P. 3). // dobermann3210 (Ago 2007) vertaalt ‘Las brujas llevan luto’
(dragen rouw) of ‘van de luto’ (gaan in rouw).
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De heksen (of oude wijven) waren rond in Spanje: andan las brujas alrederor, in Panama komt
een oude vrouw met een lantaarn en in de Provence gaan las brouchos op weg naar Oloron.2 In
Portugal zijn ze in Antanhol om de slak te wikkelen in een danskleed, of ze spinnen pikdraad.3

De Finnen zeggen: ‘De oude vrouwen zijn vol ergernis’.4 Bij de Neder-Wenden in de Poolse
Lausitz fladdert als het bij zonneschijn regent de dag- en nachtgeest Murawa in de gedaante van
een asgrauwe vlinder rond, die daarom in het Wendisch ook Khodojta ‘heks’ heet, en maakt van
de gelegenheid gebruik om iemand schade toe te brengen.5 Een afwijkende spreuk met heksen uit
Noord Friesland, heeft Jacob Grimm:

Wenns regnet und die sonne scheint, 
werden die hexen am ende der welt begraben.6

2 H-S Sp 1; H-S Panama 1; H-S Fr 2. // Internet: Cuando llueve y sale el sol, canta la vieya en Peñamayor; Cuando
llueve y sale el sol, anden les vieyes alredeor (letras.terras.com). // Cuando llueve y sal el sol, anden les vieyes
alredeor (celtiberia.net). // Cuando llueve ya fai sol, anden les vieyes alreor. Una variante dice así: Cuando llueve ya
fai sol, anden les bruxes alreor (Álvarez Peña, A. 2001ª), y otra, Cuando llueve y fai sol canta la vieya'n Peña
Mayor. Peña Mayor se encuentra en el ayuntamiento de Nava. García Mouton 1984, 184, n. 72: en Asturias es
frecuente el dicho: cuando llueve y fai sol, anden les vieyes alredor (Gran Enciclopedia Asturiana I, 280). De
lantaarn (farol) in H-S Panama 1 zagen we eerder bij de heksen (contaminatie met Ferrol?). Volgens Knapp (1939,
65f) is een faról, een stoklantaarn, die de bedevaartgangers in Santiago de Compostella dragen, wanneer ze in de
processie meelopen. ParemioRom: Orbayando y faciendo sol canta la vieya nel prau mayor (Asturian): Comments:
Remite a Luciano Castañón. Orbayar: lloviznar. (García Arias, 906). El día que llueve y fai sol, canta la vieya 'n
Peñamayor (Asturian): Que cuando llueve y hace sol, se ve el arco iris, lo que es señal de bonanza. Peñamayor,
altura entre los concejos de Nava, Bimenes, Laviana y Piloña. Es Peñamayor casi el centro geográfico de Asturias.
Peñamayor mountain range, Asturias, Spain. Oronym. Mountain range. (Castañón, 114). Cuando chove ya fai sol,
andan las vieyas alrededor (Asturian): Gloss: En Paredes (Luarca), cambian vieyas por bruxas, o nubes. Está
relacionado con el arco iris. Comments: Chove: llueve. Localizado en el occidente asturiano. De hechura híbrida
gallego-asturiana (chove, vieyas). Valdés, Asturias, Spain. Territory Eo-Navia, where Galician is the prevailing
spoken language. (Castañón, 80). Quouand plau e hè sou, [/] Les brouchos s envan ent Oulourou (Occitan): Cuando
llueve y hace sol, [/] Las brujas se van a Oloron. Comments: En grafía normativa: Quan plau e hè sou, [/] Las
broishas se'n van entà Auloron. El refrán en cuestión lo registra Mistral (s. v. broucho). Si bien no figura
específicamente etiquetado, hay que entender la etiqueta del refrán anterior de la fuente (b. = bearnés) como
extensiva a este otro. Dicho refrán figura asimismo en Lespy (1892: 116-117): Quoand plau et hè sou, las brouxes
que ban ent'Olourou; y en Hourcade (2008: 291): Quan plau e hè só, [/] Eras brochas que van ent'Auloron. (Mistral
I, 379; Hourcade, 291; Lespy, Vastin, Dictons et proverbes de Béarn. Paroemologie [sic] comparée, 1892, 116f.)
Quan hè calor e quan plau, Las brochas que van tà Pau (Occitan): Cuando hace calor y cuando llueve, las brujas van
a Pau. Pau, Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France. Béarn, Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France. (Hourcade,
337).
3 Roberto Cortes de Lacerda et al., Dicionário de Provérbios: Francês-Português-Inglês, Lisboa, Contexto, 2000,
pág. 102: Quando chove e faz sol, estão as bruxas em Antanhol, embrulhadas num lençol a dançar o caracol
[wikkelend in een danskleed de slak]. Vgl. ParemioRom: Está a chover e a fazer sol / E as bruxas embrulhadas num
lençol (Portuguese): Está lloviendo y haciendo sol / Y las brujas envueltas en una sábana. Nisa, Portalegre, Portugal.
(Leite VII, 181). Tá a chover e a fazer sol / E uma velha embrulhada num lençol, / Cum caldeiro ao pescoço [met
een ketel aan de nek] / A tirar água dum poço [om water te halen uit de put] (Portuguese): Está lloviendo y haciendo
sol / Y una vieja envuelta en una sábana, / Con un caldero al pescuezo [nek] / Sacando agua de un pozo. (Leite VII,
182). [Dus de heksen zijn zelf gewikkeld in een kleed/laken; om te dansen met de slak?] Quando está a chover e a
fazer sol, / Estão as bruxas a fiar linhol [spinnen pikdraad] (Portuguese): Cuando está lloviendo y haciendo sol, /
están las brujas hilando bramante [dun touw]. Campo Maior, Portalegre, Portugal (Leite VII, 85).
4 H-Ö Fin 3 (voll Ärger).
5 Karl Haupt, Sagenbuch der Lausitz, Bautzen 1991 (= 1862/3), 66 nº68; G-S Wend 1: Murawa (haar naam in het
Pools betekent ‘gras’). Haupt wil Murava zien als een personificatie van de Slavische Mara, de doodsgodin en
pestvrouw, die hij weer gelijk wil stellen met de nachtmerrie, wijzend op het feit, dat oude vrouwtjes in het Wendisch
worden uitgescholden voor Stara Mera ‘alte Hexe’ (Haupt, 67 nt. 2-3; vgl. Waschnitius 1913, 111).
6 Grimm III, 297 (z.o.). Röhrich 1973, I, 511: Die Hexen werden am Ende der Welt begraben (Nordfriesl.). [Het
Duitse Am Ende der Welt wordt in het Italiaans weergegeven met a casa del diavolo (Langenscheidt, 520).]
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Bij de Serviërs wordt een heks geboren, zoals ook bij de Roemenen in die contreien, maar de
Kroaten zeggen dat de heksen broeden. In Slavonië zingen de kinderen: ‘De regen valt, de zon
schijnt, op de witte berg broeden de Vilen zich uit’ of ‘de Vilen worden geboren.’7

De Letten zeggen, dat tijdens de zonneregen er een heks sterft. Bij de Finnen wordt een oude
vrijster of worden alle oude vrijsters begraven: het is de begrafenisdag van de oude vrijsters;
maar als de zon schijnt en het sneeuwt, dan worden alle oude vrijgezellen begraven, wat de
Finnen in Rusland verbinden met de zonneregen.8 In Finland is ook een merkwaardig verhaal
verbonden aan de regen met zonneschijn, waarin sprake is van een ‘nest van oude vrijsters’. Dit
bevindt zich in de huizen van Meronen en Meskimäki of in de dorpen Ylentelä en Vaittila of in
het huis Ukkonen in Vanhakylä, d.w.z. ‘Ouddorp’, waarbij Kuusi opmerkt, dat het ‘spotlied’ ruim
bekend is in het Oostfinse dialect, waarbij de namen van de dorpen steeds veranderen. Ook is
sprake van het nest van een oude vrijster, dat zich bevindt onder de bank van Veld-Erik (Pelto-
Erkin) of ‘in dit huis of dorp kan een nest van oude vrijsters zijn’, eveneens met diverse
varianten.9 Een standaardzin in deze spreuken is ‘Het zal wel zomer worden’, waarna de ‘nest’-
regels volgen. Zo ook in varianten, waarin van andere nesten sprake is. ‘In het dorp Jatkola in
Pyhäjärvi is een nest van grote hoeren’, ‘aan de kusten van Tyyririnta bevindt zich een nest
kletskousen’, ‘het nest van Nuuti Paaso bevindt zich aan de oever van een koude zee’, ‘onder de
arm van een oude vrijster is het nest van de knecht Johan (renki-Jussin)’, ‘in de slaapschuur van
de dienstmaagd van de buurman is het nest van onze jongen’, ‘op het erf van Pinna-Jakob
(Pinna-Jaakkon) bevindt zich een nest pijpsnavels’, ‘onder de voorraadschuur van Holttilainen is
het nest van Sleeën-Miina (Reki-Miinan)’, ‘de heren van het kerkdorp nesten bij de familie
Palonen’, ‘in de aars van het moedertje van Heiskari bevindt zich het nest van een watervogel’,
met varianten ‘onder de rok van Materon Maija’, of ‘onder de rok van ons dorpsmeisje ... van een
kleine vogel’, of ‘onder de rok van een oude [vrouw] heeft een rat zich genesteld’, ‘onder de arm
van de dienstmaagd Manta ... een schreiende vogel’, wat in 1783 door Christfrid Ganander
verklaard werd als ‘de wieg en een huilend kind’. Ook wordt gezegd: ‘Onder de voorraadschuur
of op het erf van Alatalo bevindt zich een nest kleine vogels’, met varianten als ‘aan de rand van
Kenninkangas ... van een kraanvogel’, of ‘aan de oever van een groot meer ... van een spreeuw’,
of ‘aan de oever van het Lammi-meer’, of ‘aan de oever van de Oravi-fabriek’. Een andere
spreuk zegt: ‘In de zomer ging ik wandelen en vond een vogelnest’, met varianten. Gesproken
wordt van een liefdeslied, dat na de bekende regel van zon en regen vervolgt met ‘Mijn
hartenliefste heeft al een kant en klaar nest.’ Nog een Finse spreuk zegt: ‘Het regent, de zon
schijnt, de vogels nesten, maar met de zomer van de meisjes van het dorp mag het anders
worden.’ Tot slot: ‘Het regent, de zon schijnt, de dwazen van het dorp Parkkola bestellen hun
zaad in het gerooide land.’10

English summary

7 H-Q Jug 1; H-Q JugRum 1; H-Q Jug 2; G-Q Jug 2: a vile se legu, 1: rodile se vile. Bleichsteiner 1909, lxvii: When
die Vila geboren wird, strömt bei Sonnenschein feiner Regen herab. // kibo (Serbia: Србија, 2007-01-02): a witch is
born when it's raining and the sun is shining at the same time. // dudasd (Serbia; May 16, 2008): If it's raining and the
sun is shining at the same time, a witch is born somewhere.
8 H-R Let 1; H-R Fin 1-4; H-R RusFin 1; vgl. H-Q Fin 2b: ein Russe wird begraben. Röhrich 1973, I, 511: Die alte
Jungfern werden begraben (südl. Finnland).
9 I-Ö Fin 1, 3, 4 (met plaatsnamenlijst); I-Ö Fin 2 (Erik); Fin 5.
10 I-Ö Fin 1-19.
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In a Catalan proverb the witches bring dole (grief). The witches (or old women) are roaming
about, in Panama an old woman with a lantern comes and in the Provence the witches start out
for Oloron. In Portugal they are in Antanhol to wrap the snail in a dancing-cloth, or they are
spinning pitch-tread. The Fins say, ‘The old women are full of vexation.’ At the Lower-Wends in
Polish Lausitz, when it rains at sunshine, the day and night-spirit Murava hovers around in the
appearance of an ash-grey butterfly, which therefore is called in Wendic als Khodojta ‘witch’,
and uses the opportunity to inflict harm on someone.
A deviating proverb is communicated by Jacob Grimm: ‘When it rains and the sun shines, the
witches are being buried at the end of the world.’ 
In Serbia a witch is born, as well as with Rumanians living there, but the Croats say that the
witches are brooding. In Slavonia the children sing: ‘The rain falls, the sun shines, on the white
mountain the Vilas are hatching themselves,’ or ‘the Vilas are being born.’
The Latvians say that during the sun-rain a witch dies. With the Fins an old spinster or all old
spinsters are buried: it is the funeral day of the old spinsters; but when the sun shines and it
snows, then all old bachelors are being buried, which the Fins in Russia connect with the sun-
rain. In Finland there is also a quaint story connected with the rain with sunshine, in which there
is talk of as ‘nest of old spinsters’. This is situated in the houses of Meronen and Meskimäki or in
the villages Ylentelä and Vaittila or in the house Ukkonen in Vanhakylä, meaning ‘Old-village’,
at which Kuusi remarks that the satirical song is well-known in the east-Finnish dialect, while the
names of the villages change constantly. Also there is talk of a nest of an old spinster, that can be
found under the bench of Field-Eric; or ‘in this house or village can be a nest of old spinsters’,
also with several variants. A standard sentence in these maxims is, ‘It will become summer,’ after
which the lines about the nest follow. The same in variants, in which other nests appear. ‘In the
village Jatkola in Pyhäjärvi is a nest of great whores’, ‘at the shores of Tyyririnta is situated a
nest of chatterboxes’, ‘the nest of Nuuti Paaso is situated at the shore of a cold sea’, ‘under the
arm of an old spinster is the nest of the farmhand Johan’, ‘in the sleeping barn of the servant girl
of the neighbour is the nest of our boy’, ‘on the yard of Pinna-Jacob is situated a nest of pipe-
bills’, ‘under the storehouse of Holttilainen is the nest Sledges-Miina’, ‘the gentlemen of the
church-village nest at the family of Palonen’, ‘in the ass of the little mother of Heiskari is situated
the nest of a waterfowl,’ with variants ‘under the skirt of Materon Maija’, or ‘under the skirt of
our village-girl … of the little bird’, or ‘under the skirt of an old [woman] has a rat nested,’
‘under the arm of the servant-girl Manta … a crying bird’, which was explained in 1783 by
Christfrid Ganander as ‘the cradle and a crying child’. Also they say, ‘Underneath the storehouse
or on the yard of Alatalo is situated a nest of little birds,’ with variants as ‘at the edge of
Kenninkangas … of a crane’, or ‘at the border of a great lake … of a starling’, or ‘at the border of
the Lammi lake’, or ‘at the border of the Oravi factory’. Another maxim says, ‘In the summer I
went for a walk and found a bird’s nest’, with variants. There is talk about a love song, that
continues after the familiar line about sun and rain with ‘My sweetheart has already a ready at
hand nest.’ Another Fin maxim says, ‘It rains, the sun shines, the birds nest, but with the summer
of the girls of the village it may become different.’ And finally: ‘It rains, the sun shines, the fools
of the village of Parkkola order their seed in the grubbed land.’
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