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Betushka en haar moeder woonden in een vervallen huisje aan de rand van 
het woud. Elke dag liet Betushka haar geiten in het bos grazen, terwijl ze zelf 
met haar spinklos onder een boom zat en draad spon uit vlas. Betushka was arm 
maar gelukkig, ze hield van het bos en al het moois om haar heen. Huppelend en 
neuriënd liep ze achter haar dieren aan.

Op een dag ontdekte ze een open plek, omringd door prachtige berken. Ze ging 
onder de lange, wiegende twijgen zitten en pakte haar spindel. Na een tijdje 
keek ze op om te zien of alles goed was met de geiten en zag een vrouw met 
lang, golvend haar en een bloemenkrans om haar hoofd.

De vrouw glimlachte. ‘Ik zie je zo vaak zingen en springen,’ zei ze. ‘Als ik je hoor, 
word ik al blij. Kom, leg je spindel even weg, dan kunnen we samen dansen.’

Betushka pakte de uitgestrekte hand van de vrouw en liep met haar naar de 
open plek. Daar dansten ze in het rond, de hele dag lang en zonder ook maar 
één moment uit te rusten, terwijl de vogels in de bomen voor hen zongen.
 

BETUSHKA EN DE 
JONKVROUW VAN HET WOUD

De volgende dag verscheen de vrouw opnieuw. Ze stak haar hand uit,  
maar Betushka schudde een beetje treurig haar hoofd. ‘Vandaag heb  
ik geen tijd, ik loop achter met mijn spinwerk.’ 
De vrouw zei dat Betushka zich geen zorgen hoefde te maken.  
De vogels begonnen te fluiten en dat klonk zo mooi dat Betushka  
wel móést dansen, dus danste ze samen met de vrouw.

Pas toen de zon begon te zakken, stonden ze stil en Betushka gloeide van  
blijdschap – tot ze zich haar lege spinklos herinnerde. De vrouw keek naar haar  
verdrietige gezicht, pakte de spindel en ineens gebeurde er iets magisch.  
Het vlas veranderde in een klos vol perfect gesponnen draad.
‘O, dank u wel!’ riep Betushka en toen haastte ze zich naar huis.

Ook de volgende ochtend stond de vrouw haar bij de open plek op  
te wachten en werd het een prachtige dag vol dans en zingende vogels.  
Aan het eind van de middag vulde de vrouw de spinklos weer  
met draad. ‘Hoe kan ik u ooit bedanken?’ vroeg Betushka.

‘Ik moet jóú juist bedanken, omdat je met me  
wilt dansen,’ zei de vrouw. ‘En daarom heb ik  
iets in je mand gedaan. Ga nu maar gauw  
terug naar je moeder.’

Toen Betushka thuiskwam  
en haar moeder de blosjes  
op haar wangen zag, vroeg  
ze wat er aan de hand was.
Betushka vertelde haar het hele verhaal en haar moeders ogen sperden zich open.  
‘Ongelooflijk! Dat moet de Jonkvrouw van het Woud zijn geweest!’ riep ze.
Betushka liet haar de spindel vol fijne draad zien en toen ze het eraf rolden, ontdekten ze dat de 
klos nooit leeg raakte. Daarna openden ze de mand. Hij zat vol berkenbladeren, die allemaal waren 
veranderd in goud. Ze beseften dat ze nooit meer honger zouden hebben en snikkend omhelsde de 
moeder haar dochter. Ze wist dat de Jonkvrouw van het Woud alleen danste met mensen die  
zuiver van hart waren.

Een Tsjechisch verhaal
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Cernunnos is de Keltische bosgod. 

Hij heeft een woeste haardos, 
een warrige baard en een gewei op

zijn hoofd. Hij zorgt zowel voor het bos 

als voor de dieren die erin rondlopen.

In de Litouwse folklore is Medeina de

moeder van het bos. Ze let op de bomen en

planten, en beschermt de dieren die er

   
wonen tegen jagers.

Ooit was bijna al het land bedekt met bos. Het woud bood 
onderdak aan planten en dieren, maar zorgde ook goed voor 
de mensen. Die kregen volop eten, brandhout én een dak boven 
hun hoofd. Daarom speelt het bos wereldwijd een rol in veel 
scheppingsverhalen.

HOE DE BOSSEN ONTSTONDEN

De reusachtige es Yggdrasil 
houdt volgens de Noordse 

mythen de hele kosmos bij 
elkaar. Zijn met sneeuw 

bedekte kruin steekt hoog 
boven de wolken uit en zijn 
wortels zitten diep in de 

onderwereld.

Volgens een Mayalegende waren de bossen ooit doodstil. 

Daarom vulden de goden ze met dieren, maar daar 

kwam geen zinnig geluid uit. Het enige wat ze konden, 

was brommen, blaffen en fluiten. De goden wilden meer 

en schiepen de mensen, die hun scheppers

tenminste netjes konden bedanken.

De Maori beweren dat de hemel en de aarde  
(Rangi en Papa) elkaar zo innig omhelsden dat ze hun  

kinderen zowat platdrukten. Tāne en zijn broers en zusjes 
stikten bijna in het donker, dus duwden ze de twee uit  
elkaar. Zo kwam er weer licht en lucht. Om de hemel op  
zijn plek te houden, schiep Tāne de bomen en zo werd hij  

de god van de bossen.

Het Patawomeck-volk van Virginia gelooft dat de mensen zijn geschapen door 

de Grote Haas. Omdat het bos nog niet klaar was, stopte hij ze zolang in een zak 

en schiep een hert. Maar de andere goden jaagden het dier op en doodden het. 

De Grote Haas verstrooide de vacht tussen de bomen, en uit elke haar kwam een nieuw hert.Daarna opende hij de zak, zodat de mensen en de herten vredig samen in het bos konden wonen. 


