
Baba Jaga (versie 1) 
Er leefde eens een oude man met zijn vrouw; hij werd weduwnaar en trouwde opnieuw, maar van de 

eerste vrouw had hij een meisje overgehouden. De boze stiefmoeder hield niet van haar, sloeg haar 

en overlegde bij zichzelf hoe ze haar helemaal kon laten verdwijnen. Eens ging de vader op reis. Toen 

zei de stiefmoeder tegen het meisje: "Ga naar je tante, mijn kind, en vraag haar een naald en een 

draad om voor jezelf een hemdje te naaien." Maar die tante was de Baba Jaga Knokig Bot. 

Het meisje was echter niet dom en ging eerst naar haar eigen tante. "Dag, tante." - "Dag, kindje. 

Waarom ben je gekomen?" - "Moeder stuurt me naar haar zuster, om daar een naald en een draad 

te vragen - ik moet er een hemdje mee naaien." Toen gaf de tante haar deze raad: "Daar zal een 

berkenboompje in je ogen slaan, nichtje - bind er een lintje om. Een poort zal daar knarsen en 

dichtslaan - giet wat olie op de scharnieren. Daar zullen honden je aanvallen - gooi hun brood toe. 

Daar zal een kater je ogen willen uitkrabben - geef hem wat ham." 

Het meisje ging op weg; ze liep en liep en kwam bij een hutje; en daarin zat de Baba Jaga Knokig Bot 

te weven. "Goedendag, tantetje." - "Goedendag, nichtje." - "Moeder stuurt me om u een naald en 

een draad te vragen - ik moet een hemdje naaien." - "Goed. Ga intussen zitten weven." Het meisje 

zette zich aan het weefgetouw, maar de Baba Jaga ging naar buiten en zei tegen haar dienstmeid: 

"Ga het badhuis stoken, en was mijn nicht zoals het hoort. Morgen wil ik mijn ontbijt met haar 

doen." Het meisje zat er meer dood dan levend bij, en smeekte de meid: "Goede vrouw, steek 

minder hout in brand, giet er water overheen en breng het water in een zeef." En ze gaf haar een 

doekje ten geschenke. 

Intussen stond de Baba Jaga te wachten; ze ging naar het raam en vroeg: "Weef je, nichtje, weef je, 

liefje?" - "Ik weef, tantetje, ik weef, lieve." De Baba Jaga ging weer weg van het raam. Maar het 

meisje gaf ham aan de kater en vroeg hem: "Is het mogelijk hier weg te komen?" - "Daar heb je een 

kam en een handdoek," zei de kater. "Neem ze en loop hard. De Baba Jaga zal je achterna komen, 

maar dan moet je je oor op de grond leggen en luisteren of ze dichtbij is. Werp in dat geval eerst de 

handdoek op de grond - die wordt een brede, brede rivier. En als de Baba Jaga de rivier oversteekt en 

je blijft achtervolgen, moet je weer je oor op de grond leggen. Wanneer je dan hoort dat ze al dichtbij 

is, gooi je de kam weg - hij wordt een dicht, dicht bos; daar komt ze niet doorheen." 

Het meisje nam de handdoek en de kam en liep weg. De honden wilden haar bijten, maar zij wierp 

hun brood toe, en ze lieten haar gaan. De poort wilde dichtslaan, maar ze goot olie op de 

scharnieren, en ze liet haar gaan. De berkenboom wilde haar de ogen uitsteken, maar zij bond er een 

lintje om, en de berk liet haar gaan. Intussen zat de kater aan de weefstoel, en haalde de draden 

meer door elkaar dan dat hij weefde. De Baba Jaga kwam bij het raam en vroeg: "Weef je, nichtje, 

weef je, liefje?" - "Ik weef, tante, ik weef, lieve," antwoordde de kater met een grove stem. 

De Baba Jaga snelde de hut in en zag dat het meisje weg was. Ze sloeg de kater en schold hem uit 

omdat hij het meisje niet haar ogen had uitgekrabd. "Hoe lang dien ik je nu al," zei de kater, "en je 

hebt me zelfs geen beentje gegeven, maar van haar heb ik ham gekregen." De Baba Jaga raasde 

tegen de honden, tegen de poort, tegen de berk en tegen haar dienstmeid, ze schold ze uit en sloeg 

ze. Maar de honden zeiden: "Hoe lang dienen we je nu al niet, en je hebt ons zelfs geen aangebrand 

korstje toegeworpen, maar zij heeft ons brood gegeven." De poort zei: "Hoe lang dien ik je nu al niet, 



en je hebt zelfs geen water op mijn scharnieren gegoten, maar zij heeft er olie op gedaan." De berk 

zei: "Hoe lang dien ik je nu al, en je hebt nooit ook maar een draadje om me heen gedaan, maar zij 

heeft een lintje om me gebonden." En de meid zei: "Hoe lang dien ik je nu al niet, en je hebt me zelfs 

geen vodje gegeven; maar zij heeft me een doekje cadeau gedaan." 

Baba Jaga Knokig Bot ging vlug in een vijzel zitten, dreef die aan met de stamper, veegde haar sporen 

uit met de bezem en snelde achter het meisje aan. Maar dit legde haar oor op de grond en hoorde 

dat de Baba Jaga haar achtervolgde en al dichtbij was. Toen nam ze de handdoek, wierp die op de 

grond, en er ontstond een brede, brede rivier. De Baba Jaga reed tot aan de rivier en knarsetandde 

van woede. Ze keerde naar huis terug, nam haar ossen mee en dreef ze naar de rivier. De ossen 

dronken de hele rivier leeg, en de Baba Jaga hervatte de achtervolging. Het meisje legde haar oor op 

de grond en hoorde dat de Baba Jaga dichtbij was. Toen wierp ze de kam op de grond en deze werd 

een schrikwekkend dicht bos. De Baba Jaga begon er aan te knagen, maar hoe hard ze ook knaagde, 

ze kon er niet doorkomen. 

Intussen was de oude man thuisgekomen. Hij vroeg: "Waar is mijn dochter?" - "Ze is naar haar tante 

gegaan," zei de stiefmoeder. Een beetje later kwam ook het meisje er hard aanlopen. "Waar ben je 

geweest?" vroeg haar vader. "Ach, vadertje," zei ze, "zo en zo - moedertje heeft me naar tante 

gezonden om een naald en een draad te vragen - ik moest een hemdje naaien. Maar die tante is de 

Baba Jaga, en ze wilde me opeten." - "Hoe ben je weggekomen, dochtertje?" - "Dat is zo gegaan..." 

vertelde het meisje. En toen de oude man alles had vernomen, werd hij zo boos op zijn vrouw dat hij 

haar doodschoot. 

Toelichting 
Baba Jaga is in de Slavische mythologie een soort heks. Zij is de wilde vrouw, de donkere dame en 

meesteres der magie. Ze wordt ook gezien als een bosgeest, aan het hoofd van scharen geesten. 

Baba wordt weergegeven als een heks die door de lucht vliegt in een mortier waarbij ze de vijzel als 

roer gebruikt en de sporen die ze achterlaat met een bezem van zilverberkenhout uitveegt. Haar hut 

staat op een paar kippenpoten en kan daardoor ronddraaien of dansen. Haar tuinhek is gemaakt van 

menselijke botten met schedels er bovenop. Het sleutelgat van haar voordeur is een mond gevuld 

met scherpe tanden. In een andere legende zorgt een toverspreuk ervoor dat het huis stil blijft staan 

en de deur onthult: Keer je rug naar het bos, je voorkant naar mij. 

Baba Jaga helpt hen die zuiver van hart zijn en eet de zielen van hen die haar onvoorbereid en met 

onreine geest bezoeken. Er wordt gezegd dat zij de beschermgeest van de fontein van het 

levenswater is. 

Volgens sommige versies van de legende wordt Baba Jaga elke keer dat haar een vraag wordt gesteld 

een jaar ouder. Hierdoor wordt ze vaak afgebeeld als een norse oude vrouw. Ze is gefrusteerd en 

boos omdat haar zoveel vragen worden gesteld. Haar enige manier om weer jonger te worden is het 

drinken van speciale thee die ze van blauwe rozen maakt. Helden die haar blauwe rozen als cadeau 

schenken mogen een wens doen als beloning voor de hulp. 

In één sprookje wordt een jong meisje, Vasilisa, voor een boodschap naar Baba Jaga gestuurd, die 

haar tot slaaf maakt. De dienaren van de heks - een kat, een hond, een poort en een boom - helpen 



Vasilisa ontsnappen omdat ze vriendelijk tegen hen is geweest. Uiteindelijk wordt Baba Jaga in een 

kraai omgetoverd. In een andere versie van dit verhaal moet Vasilisa drie onmogelijke taken 

volbrengen. Dit lukt haar met behulp van een magische pop die haar moeder haar gegeven heeft. 

Zie: Wassilissa. 

Drie ruiters dienen Baba Jaga: een witte, een rode en een zwarte. Ze noemt hen mijn Lichte 

Ochtendgloren, mijn Rode Zon en mijn Donkere Nacht. 

Wassilissa / Baba Jaga (versie 2) 
WassilissaIn een afgelegen koninkrijk leefde eens een koopman met zijn vrouw en hun enige mooie 

dochter Wassilissa. Toen het kind acht jaar was, werd de vrouw plotseling heel ziek. Op haar 

doodsbed riep zij Wassilissa bij zich, gaf haar een pop en zei: "Luister, kindjelief, dit zijn mijn laatste 

woorden: vergeet ze niet. Ik ga sterven en laat je mijn zegen en dit popje na. Houd het altijd bij je en 

laat het aan niemand zien. In geval van nood vraag je haar om raad." Daarna kuste zij haar dochter 

voor de laatste keer en stierf. 

De koopman rouwde lang over zijn vrouw, maar toen besloot hij opnieuw te trouwen en koos een 

weduwe met twee dochters. Maar voor zijn dochter Wassilissa was het huwelijk niet zo geslaagd, 

want de nieuwe vrouw was een echte stiefmoeder. Zij liet haar alle zware karweitjes opknappen in 

de hoop dat zon en wind haar schoonheid teniet zouden doen. 

Maar Wassilissa verdroeg alles zonder klagen en werd met de dag mooier, terwijl haar stiefzusters 

van pure jaloezie steeds magerder en lelijker werden, hoewel zij de hele dag geen hand hoefden uit 

te steken. Maar de pop troostte Wassilissa en nam haar veel werk uit handen. 

Er ging een jaar voorbij en Wassilissa kreeg veel huwelijksaanzoeken. Maar zij mocht niet trouwen 

vóór haar stiefzusters die door niemand werden gevraagd. Op een keer moest de koopman op reis 

naar een ander land. Tijdens zijn afwezigheid verhuisde de stiefmoeder naar een huis aan de rand 

van een groot bos. En in datzelfde bos stond op een open plek een klein huisje, waarin de Baba Jaga 

woonde. De Baba Jaga liet niemand in haar buurt komen en wie het toch deed, at zij op. Voor de 

stiefmoeder stond het nieuwe huis precies op de goede plek. Zij stuurde Wassilissa voortdurend het 

bos in, maar met behulp van haar popje keerde zij steeds behouden terug. 

Op een herfstavond gaf de stiefmoeder de drie meisjes werk te doen. De een moest breien, de ander 

borduren, maar Wassilissa moest spinnen. Daarna deed de stiefmoeder het vuur uit en liet alleen een 

klein lichtje branden opdat de meisjes bij het werk konden zien. Zelf ging zij naar bed. De kaars begon 

lager te branden en een van de stiefdochters nam haar breinaald om de pit schoon te maken; daarbij 

doofde zij met opzet het vlammetje. Ze had geen licht nodig zei ze. Haar breinaalden glansden helder 

genoeg, en de ander zei dat haar borduurnaald ook genoeg licht gaf. Maar Wassilissa moest naar de 

Baba Jaga om vuur te halen en zij duwden haar de kamer uit. 

Wassilissa ging naar haar kamer, gaf haar popje te eten zoals altijd en vertelde dat zij het bos in 

gestuurd was. Het popje zei haar niet bang te zijn en haar mee te nemen, dan zou haar niets 

overkomen. 

Hoewel zij doodsbenauwd was, stopte Wassilissa haar popje in haar zak, sloeg een kruis en ging het 

bos in. Plotseling reed er een in het wit geklede ruiter op een wit paard voorbij en het werd dag. Een 



verder reed er een in het rood geklede man voorbij op een rood paard en de zon ging op. De hele dag 

en de hele nacht liep Wassilissa door het bos en op de avond van de volgende dag kwam zij bij een 

hut die omgeven was door een palissade van mensenbeenderen. Op de palen waren schedels 

gestoken. De deurposten waren van beenderen, de klink was een mensenarm en het slot was een 

mond met grijnzende tanden. Wassilissa viel bijna flauw van schrik en bleef als aan de grond 

genageld staan. Toen kwam er plotseling een andere ruiter voorbij, dit keer geheel in het zwart en op 

een zwart paard. Hij sprong af, maakte de deur open en verdween alsof de grond hem opgeslokt, en 

alles was zo zwart als de nacht. Even later begonnen de ogen in alle schedels op de palissade te 

gloeien en op de open plek werd het zo licht als midden op de dag. Wassilissa beefde van angst, maar 

omdat ze niet wist waar ze heen moest, bleef ze waar ze was. 

Toen begonnen de bomen te ruisen en de Baba Jaga verscheen gezeten op een vijzel; zij stuurde met 

een stamper en veegde haar sporen met een bezem weg. Bij de deur aangekomen, snuffelde ze en 

schreeuwde dat het naar Russen rook en vroeg wie er was. 

"Ik ben het, grootmoedertje. Mijn stiefzusters hebben mij naar u toegestuurd om vuur te halen." 

"Goed," zei de Baba Jaga, "ik ken jou. Blijf jij maar een poosje bij mij, dan krijg je vuur." 

Dus gingen ze samen naar binnen. De Baba Jaga ging liggen en gaf Wassilissa opdracht haar alles wat 

in de oven was te eten te brengen. 

Er was genoeg voor tien, maar de Baba Jaga at alles op en liet voor Wassilissa alleen een korst brood 

en wat soep over. 

Daarna zei ze: "Als ik morgen wegga, moet je het erf vegen, de hut schoonmaken, het middageten 

koken, de was doen en dan in de graanschuur de beschimmelde aren van de goede aren scheiden. 

Alles moet klaar zijn als ik thuiskom, want anders eet ik je op." 

Toen de Baba Jaga in haar bed begon te snurken, gaf Wassilissa haar eten aan het popje en vertelde 

haar van het vele werk dat zij moest doen. Maar het popje zei haar dat ze het eten zelf moest opeten 

en niet bang moest zijn, maar haar gebeden zeggen en naar bed gaan; want de ochtend was wijzer 

dan de avond. 

Vroeg in de morgen toen Wassilissa wakker werd en de ogen in de schedels juist doofden, reed de 

witte ruiter voorbij en het werd licht. De Baba Jaga floot en vijzel, stamper en bezem verschenen; de 

rode ruiter reed voorbij en de zon ging op. Toen de Baba Jaga weg was, bleef Wassilissa alleen achter 

en stond bedrukt te peinzen over welk werk ze het eerste zou doen. Maar alles was al gedaan en het 

popje zocht net de laatste beschimmelde aren eruit. Wassilissa noemde haar popje haar redster, zei 

haar dat zij haar voor een grote ramp had behoed en het popje vertelde haar dat ze nu alleen nog 

maar eten hoefde klaar te maken. 

Toen het avond begon te worden dekte Wassilissa de tafel en wachtte, en toen de Baba Jaga kwam 

en vroeg of alles was gedaan, zei Wassilissa: "Kijkt u zelf maar, grootmoedertje." De Baba Jaga 

controleerde overal en ontstak in woede, omdat ze geen fouten kon vinden, maar ze zei alleen maar: 

"Ja, het is goed." 



Toen riep ze haar trouwe dienaren die haar graan moesten malen. Daarop verschenen drie paar 

handen die begonnen te malen. De Baba Jaga schranste net zoveel als de voorgaande dag en zei toen 

tegen Wassilissa dat zij de volgende dag hetzelfde werk moest doen, maar bovendien het maanzaad 

op de graanzolder lezen en het afval netjes wegruimen. 

Opnieuw vroeg Wassilissa haar popje, dat haar zei net zo te doen als de avond tevoren; en de 

volgende dag deed het popje alles wat Wassilissa had moeten doen. Toen de oude vrouw thuiskwam 

controleerde zij alles en riep daarna haar trouwe dienaren weer. De drie paar handen verschenen 

weer, haalden het maanzaad en persten de olie eruit. Terwijl de Baba Jaga at, stond Wassilissa stil 

naast haar. 

"Wat sta je daar te staren met je mond dicht?" vroeg de Baba Jaga. "Heb je je tong verloren?" 

"Als u het goed vindt, zou ik u een paar vragen willen stellen," zei Wassilissa. 

"Vraag maar," zei de Baba Jaga, "maar denk erom dat niet alle vragen wijs zijn. Veel kennis maakt 

vroeg oud." 

Wassilissa vertelde haar dat zij alleen iets over de ruiters wilde vragen. De Baba Jaga zei haar dat de 

eerste haar dag was, de rode haar zon en de zwarte haar nacht. Daarna dacht Wassilissa aan de drie 

paar handen, maar durfde niet verder te vragen en hield haar mond. 

"Waarom vraag je verder niets?" zei de Baba Jaga. 

"Zo is het genoeg," zei Wassilissa. "U heeft zelf gezegd, grootmoedertje, dat te veel kennis oud 

maakt." 

Daarop zei de Baba Jaga dat zij er verstandig aan had gedaan alleen te vragen naar wat zij buiten 

voor de hut had gezien, maar dat zij zelf nu ook haar vragen had. En zij vroeg hoe Wassilissa met al 

haar werk was klaargekomen. 

Wassilissa vertelde dat de zegen van haar moeder haar had geholpen. 

"Dat is het dus," zei de Baba Jaga. "Maak dan maar dat je wegkomt, ik heb in mijn huis geen zegen 

nodig," en zij duwde Wassilissa de kamer uit en door de deur naar buiten, pakte een schedel met zijn 

gloeiende ogen van de palissade, stak hem op een stok en gaf hem Wassilissa. 

"Hier is het vuur voor je stiefzusters," zei ze, "neem maar mee naar huis." 

Wassilissa maakte dat ze wegkwam. Op de avond van de volgende dag kwam ze thuis en wilde de 

schedel weggooien. Maar er kwam een stem uit vandaan, die zei dat zij dat niet moest doen, maar 

hem bij haar stiefmoeder moest brengen. En omdat Wassilissa geen licht in het huis zag, deed zij dat 

ook. 

Voor het eerst werd zij vriendelijk door haar stiefmoeder en stiefzusters ontvangen. Zij vertelden 

haar dat zij sinds haar vertrek geen vuur meer hadden gehad, dat ze geen vuur hadden kunnen 

maken en dat het van de buren geleende vuur was uitgegaan toen het de kamer in was gebracht. 

"Misschien gaat jouw vuur niet uit," zei de stiefmoeder. 



Zij nam de schedel mee de woonkamer in, maar de gloeiende ogen van de schedel staarden haar en 

haar dochters voortdurend in de ogen, tot diep in de ziel. Zij probeerden zich te verstoppen, maar de 

ogen volgden hen overal en toen de ochtend kwam, waren zij tot as verbrand. 

Toen het licht werd, begroef Wassilissa de schedel, deed de deur op slot, ging naar de stad en vroeg 

een eenzame vrouw haar tot de thuiskomst van haar vader bij zich te laten wonen; en daar wachtte 

zij. 

Maar op een dag zei ze tegen de oude vrouw dat ze zich verveelde zonder werk en vroeg haar vlas te 

kopen om te spinnen. Maar het garen dat Wassilissa spon was zo dun en fijn als een zilveren haar, en 

geen weefstoel paste erbij. Dus vroeg Wassilissa haar popje om raad. In een enkele nacht zorgde het 

popje voor een prachtige weefstoel, en toen in het voorjaar het linnen geweven was, gaf Wassilissa 

het aan de oude vrouw en vertelde haar dat zij het moest verkopen en het geld mocht houden. Maar 

de oude vrouw bracht het naar koninklijk paleis; de koning zag het en vroeg hoeveel zij ervoor wilde 

hebben. Zij zei dat niemand een dergelijk weefstuk kon betalen en dat zij het als geschenk had 

meegebracht. 

De koning bedankte haar, gaf haar geschenken en liet haar weer gaan. Maar er was geen kleermaker 

te vinden die van het linnen hemden kon naaien, zo fijn was het. Toen liet de koning de oude vrouw 

bij zich roepen en zei haar, dat als zij de stof gesponnen en geweven had, zij ook de hemden moest 

kunnen naaien. Daarop vertelde zij hem dat een mooi jong meisje de stof had gemaakt. De koning zei 

dat het meisje de hemden moest naaien. Dus naaide Wassilissa een dozijn van de allermooiste 

hemden en de oude vrouw bracht ze naar de koning. Ondertussen waste Wassilissa zich, kamde zich, 

trok haar mooiste kleren aan en ging voor het raam zitten wachten. 

Tenslotte kwam er een dienaar van het hof en zei dat zijne majesteit de kunstenares die de hemden 

had gemaakt wilde ontmoeten, zodat hij haar eigenhandig kon belonen. Wassilissa volgde de dienaar 

naar het paleis en verscheen voor de koning. Toen hij de mooie Wassilissa zag, werd hij verliefd op 

haar en zei dat hij haar niet meer wilde laten gaan. Zij moest zijn vrouw worden. 

Hij pakte haar bij de handen en zette haar op de troon en diezelfde dag nog werd het huwelijk 

gesloten. Spoedig daarna kwam de vader van Wassilissa van zijn reizen naar huis, verheugde zich 

over haar geluk en mocht van nu af in het paleis bij zijn dochter blijven wonen. Wassilissa nam ook 

de oude vrouw bij zich in het paleis. En het popje hield zij tot aan het eind van haar leven bij zich. 


