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Voorwaar een weidsche titel voor hetgeen wat volgen zal; want

niet alleen, dat dikwijls de rijm veel te wenschen overlaat, maar

ook voor de meteorologie hebben deze weinig of beter gezegd geen

waarde. Die rijmpjes danken hun ontstaan aan den wensch, dien de

mensch van de oudste tijden gekoesterd heeft, om bet toekomstige weder

eenigen tijd vooruit te kunnen voorspellen. Op enkele losse gevallen,
die indruk hadden gemaakt, werd dan een regel gegrond, die zonder

eenig verder onderzoek als juist werd aangenomen en tot op den

huidigen tijd, veelal in den vorm van een rijmpje, bij het volk be-

waard gebleven is. Tot bevestiging van het groote vertrouwen in hun

juistheid, dat vele menschen hun heden nog schenken, draagt bij, dat

slechts, wanneer er zich een geval voordoet, waarop het rijmpje toe-

vallig past, hiervan door een of ander blad melding wordt gemaakt,
maar alle keeren, dat het niet uitkomt, worden stilzwijgend voorbij

gegaan.

Gedurende jaren heb ik getracht Nederlandsche rijmpjes, die op
het weder betrekking hebben, te verzamelen, zoodat ik er nu een

70-tal bijeen heb, maar daaronder zijn er, waarvan het eene slechts
een var iatie van het andere is. Daarentegen bestaan er zeker nog
ve le, die mij onbekend zijn. Het is trouwens mijn plan niet om hier-

onder een volledige lijst te laten volgen, slechts een overzicht wensch

ik er van te
geven.

3



34 NEDERLANDSCHE METEOROLOGISCHE RIJMPJES.

In 1864 verscheen te Leipzig een boekje, getiteld y>Das Welter im

SprichworU van 0. Freiherr v. Reinsberg-Düringskeld. De

titel is niet geheel juist, dan moest het boekje toch bevatten spreek-

woorden, waarin het weer voorkwam als:

Na regen volgt zonneschijn,

maar het is een verzameling van uitspraken, uit bijna alle talen en

dialecten tezamen gezocht, welke betrekking op het toekomstige

weder en ook op den te verwachten oogst hebben.

Reeds dadelijk, wanneer men het boekje doorziet, valt het op, dat

de lijst wat Nederland betreft verre van volledig is, wat dus ook

wel van andere landen het geval zal zijn, en verder dat ieder land,

ja meermalen een afzonderlijke landstreek, zijn bijzondere regels

voor het weder heeft, doch daarentegen stemmen de verschillende uit-

drukkingen dikwijls nauw met elkander overeen, dat zij wel van

een zelfde bron afkomstig zullen zijn. Ongetwijfeld zijn dan ook

alle Nederlandsche rijmpjes, die betrekking hebben op den wijnoogst

van de naburen afkomstig, terwijl het gezegde:

Als de dagen gaan lengen
,

Begint de winter te strengen, *)

duidelijk zijn Engelsche afkomst verraadt.

Slechts een enkel rijmpje van meer plaatselijken aard is mij be-

kend, namelijk te Spijkenisse op Putten, en waarschijnlijk wel in

die geheele omgeving, zegt men:

Na Sint Jan 3)

Neemt de zee het onweer niet meer 'an,

in de overtuiging, dat de zee een grooten invloed op het voorttrek-

ken van een onweersbui uitoefent.

In de verzameling van het boekje komen ook gezegden voor, die

op slot van rekening' niet den minsten zin hebben en die toch, soms

in eenigszins gewijzigden vorm, zeer wijd verspreid zijn, bijv. de

bekende uitdrukking:

Als het regent en de zon schijnt, is het kermis in de hel.

In vele streken verwacht men van een schrikkeljaar niet veel

goeds, slechts op Sicilië is men van een andere meening. Ook in

‘) When the days begin to lengthen,

Then the cold begins to strengthen.

J) 24 Juni.



35NBDERLANDSCHE METEOROLOGISCHE RIJMPJES.

Nederland heerscht nog somtijds het bijgeloof, dat men in een schrik-

keljaar met jong vee en gevogelte en ook met entrijs niet voorspoedig
zal zijn. Bovendien is men hier te lande ook nog wel van meening,
dat in een schrikkeljaar op Vrijdag steeds het weer veranderen zal.

Vrijdag wordt trouwens als een belangrijke dag voor het weder be-

schouwd, sommige menschen beweren bijvoorbeeld, dat het weder

van Zondag met dat van den voorgaanden Vrijdag samenhangt; alge-

meen bekend is toch hel gezegde:

Vrijdagsweertje, Zondagsweerlje,

hoewel haast iedereen weet, dat dit niet doorgaat.
Voor den tusschenliggenden Zaterdag geldt dan het rijmpje:

Geen Zaterdag zoo kwaad,

Of de zon schijnt vroeg of laat.

Aannemende dat de zon zich dan vertoont ter eere van den sabbat

der Israëlieten, hoort men liet korte verschijnen van de zon op Zater-

dag dikwijls aanduiden als een jodenzonnetje. In andere landen

wordt aan den Zaterdag dezelfde eigenaardigheid toegeschreven, maar

daar
op grond, dat de zon op Zaterdag minstens eenmaal moet ver-

schijnen ter eere van de Moeder Gods, aan wie de Zaterdag ge-

wijd is.

Feitelijk bestaat er geen enkele reden, waarom de Zaterdag iets

voor zou hebben op de andere dagen der week en is dan ook boven-

staande uitspraak in het geheel niet waar. Om eens te zien hoe-

veel Zaterdagen aan de hun opgelegde verplichting te kort kwamen,

heb ik de waarnemingen van het meteorologische observatorium te

de Bilt voor de jaren 1904, 1905 en 1906 eens nagegaan en gevon-

den, dat op 36 van 156 Zaterdagen, dat is dus op 23,1°/
0,

de zon

zich daar niet vertoond heeft Van alle dagen in die drie jaar was

23,4 °/
u

zonder zon, wat met het oog op het korte tijdsbestek met

de opgave voor Zaterdag overeenstemt.

In andere landen schrijft men aan de overige dagen der week

°ok nog bijzondere eigenschappen met betrekking tot het weder toe,
maar voor Nederland is mij daaromtrent niets bekend.

In het jaar komen tal van kritieke dagen voor, waarvan het weder
v°oi een

meer of minder daarvan verwijderd’tijdstip en voor kor-

ter,e" °* langeren tijd zal afhangen. Herhaaldelijk treedt hierbij een

tij s estek van 40 dagen op, waarschijnlijk wel omdat het getal 40

zoo veelvuldig in (jen Bijbel voorkomt; 40 dagen duurde toch de

legentijd van den Zondvloed, 40 jaren het verblijf van de Israëlieten

in de woestijn, enz.
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Het voorbeeld, dat hier te lande het best bekend is, is de

dat, wanneer het op Sint Margaretha (20 Juli) regent, het 40 dagen

(0 weken) lang regenen zal. Hetzelfde wordt van Sint Jansdag beweerd.

Natuurlijk komt het getal 7 ook herhaaldelijk bij deze voorspel-

lingen, — doch niet bij de Nederlandsche, — voor.

Veelvuldig wordt de eerste dag van een tijdsbestek als beslissend

voor het weder gedurende dien tijd aangezien; zoo zou het weder

op 1 Januari beslissend zijn voor dat van het jaar; ik vond slechts

het rijmpje:

Schijnt de zon op Niemoejaar

Geeft het een goed appeljaar;

zoodat dus in Nederland Nieuwjaarsdag niet als zeer belangrijk voor

het weder schijnt te worden beschouwd.

Wij moeten hierbij echter bedenken, dat vele van deze soort van

spreekwoorden feitelijk van heidenschen oorsprong zijn en pas later

met de Christelijke tijdrekening in verband zijn gebracht. Vele dagen

worden toch als zeer invloedrijk op het weder genoemd, waarop

vroeger waarschijnlijk een maand of een jaargetijde begon. Bij de

Germanen begon het jaar op 25 December en voor dien dag heethet:

Is op Kerstmis de hemel klaar,

Verwacht dan vrij een vruchtbaar jnar,

waarvan het bovenstaande waarschijnlijk een verbastering is.

Verder is algemeen bekend de uitdrukking:

Een groene Kerstmis geeft een witte Paschen,

of hetzelfde op rijm weergegeven:

Zit op Kerstmis de kraai nog in ’t klavergroen,

Op Paschen zal hij 't in het sneeuwveld doen.

Van de Germanen is ook het middel afkomstig om uit het weder

van de eerste 12 dagen van het jaar, dus de dagen tusschen Kerstmis

en Driekoningen, het weder voor alle volgende maanden af te lei-

den; een middel, dat niet alleen in Nederland en in Duitschland,

maar ook in Frankrijk en Hongarije ingang heeft gevonden. Men

begint met den Kerstnacht; zooals het weder is van den avond tot

middernacht is het ook in het eerste vierde deel van Januari, van

middernacht tot den morgen in het tweede, van den morgen tot den

middag in het derde, en van den middag tot den avond in het laatste

vierde deel van Januari. De volgende 24 uur geeft het weder voor
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Februari, enz. Op 6 Januari valt de beslissing of deze weersver-

wachting voor het toekomstige jaar geldig is of niet; is het mooi

weder, dan geldt zij ; is het leelijk, dan niet. Wil men nog meer zeker-

heid, zoo zet men de waarnemingen nog 6 dagen voort, terwijl men dan

steeds uithet weder van één dag omtrent dat van twee maandenbesluit.

In Lombardije gebruikt men voor dit zelfde doel de eerste ‘24

dagen van Januari; met dien verstande dat men eerst de maanden in

de gewone en dan in omgekeerde volgorde telt, zoodat 12 en 13 Januari

voor December, 11 en 14 Januari voor November, enz. beslissen. Is

het weder op 25 Januari, Sint Paulus, gedeeltelijk helder, gedeeltelijk

bewolkt, dan wordt de geheele verwachting als onzeker beschouwd.

Trouwens ook hier te lande moet aan het weder op 25 Januari ten

behoeve van de weervoorspelling waarde gehecht worden, maar een

regel daarvoor heb ik niet kunnen opsporen, wel het rijmpje:

Vincenüus *) met zonneschijn,

Geeft veel koren en veel wijn,

hetwelk echter waarschijnlijk van Duitschen oorsprong is.

Weer een maand later valt op 24 Februari 2 ) Sint Matthias, waar-

van gezegd wordt:

Sint Matthys
Gooit een gloeionden steen door het ijs-,

of meer uitgebreid:

Sint Matthys

Breekt het ijs,
Vindt hij op ’t water geen brug,
Dan heeft hij die brug op zijn rug.

Welke beiden aangeven, dat op dien datum, als het vriest, de

vorst zal eindigen; en het laatste bovendien, dat in het tegenoverge-
stelde geval het nog zal beginnen te vriezen. In sommige deelen van

Italië worden deze feiten evenwel aan Sint Antonius op 17 Januari

toegeschreven; algemeen neemt men daar aan, dat na dien dag op
nieuw koude of sneeuw komt. Met het oog op de zuidelijke ligging
18 de datum in Italië zeker vervroegd.

TT^ 00 vooi'tgaando kan men in elke maand omstreeks den 24 sten een

1 'gendag aanwijzen, waaraan verwachtingen, het weder of den

oogst betreffende, zijn vastgeknoopt; alleen wil ik nog wijzen op 24

) 22
Januari. In Duitschland zegt men dit behalve voor Sint Vin-

centius ook voor Sint Paulus.
) In een schrikkeljaar op 25 Februari.
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Juni, Sint Jan, wiens invloed door vele menseden, vooral als zij hun

werkzaamheden buitenshuis verrichten, van groot belang gerekend

wordt. Sint Jan valt kort na den langsten, evenals Kerstmis kort na

den kortsten dag van het jaar; welke dagen door een omme-

keer van het weder gevolgd zullen worden.

Maar ook andere data als die omstreeks den 24 sten der maand

worden genoemd en wel in de eerste plaats: 2 Februari, Lichtmis.

Omtrent de verwachting van sneeuw heet het dan:

Lichtmis hel en klaar,

Dan komt er veel sneeuw voorwaar,

of meer nauwkeurig wat betreft de hoeveelheid:

Als Lichtmis de zon schijnt op den toren,

Krijgt men nog zooveel sneeuw daarna als te voren,

terwijl ten opzichte van de bijenteelt gezegd wordt:

Lichtmis, hel en klaar
,

Geeft een goed bijenjaar.

Lichtmis nat en donker,

Maakt van den boer een jonker',

maar de beteekenis van den laatsten regel van dit rijmpje is verre

van duidelijk.
Ten slotte nog een, waaraan ook in vele streken geloofd wordt,

namelijk voor 1 September, Sint Egidius:

Is ’t 1 September heerlijk weer,

De herfst zal mooi zijn evenzeer.

Zeker een zeer gewaagde voorspelling, maar die overtroffen wordt

door:

Is ’t weer op Hemelvaartsdag uitgelezen,
Zoo zal ’t den heelen herfst voortreffelijk wezen.

Voor den tijd na Hemelvaartsdag wordt in vele streken al weer

beweerd, dat als het dien dag regent, het in 40 dagen niét zal

ophouden.
Niet de minste grond is aan te wijzen, waarop al deze voorspel-

lingen zouden kunnen berusten, maar toch blijven zij in den volks-

mond voortbestaan en hecht men er waarde aan, eenvoudig omdat

er wel op gelet wordt, als de voorspelling toevallig eens uitkomt, maar

is het tegenovergestelde het geval, zoo merkt men dit liever niet op.

Hierbij komt nog, dat de meeste van deze voorspellingen betrekkelijk
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zeer vaag zijn en zich dus dikwijls bij een weinig goeden wil bij
de werkelijke uitkomst laten aanpassen.

Zoo is het toch ook met het algemeens geloof, dat de maan invloed

op het weder uitoefent, en daaromtrent bestaan eveneens enkele

rijmpjes, bijv.:

Brengt nieuwe maan ons Noordenwind,

Een koele regen volgt
, mijn vrind!

of nog eigenaardiger, om niet te zeggen gekker:

Een Maandagsche maan

Moet met storm of onweer vergaan.

Een andere groep van rijmpjes vormen die, welke met de maanden

samenhangen; soms geven deze slechts een eigenschap van de maand

weer en zijn dan min of meer juist, maar soms bevatten zij ook

weer een voorspelling van twijfelachtige waarde. Tot de eerste moeten

gerekend worden:

Maart

Roert zijn staart,

en

Een rechte April
Doet wat hij wil,

welke wijzen op het vaak onstuimige weder in Maart en het wissel-

vallige weder in April; en verder

Aprilletje zoet

Draagt nog wel eens een witten hoed.

Ook dit is juist, want het normale aantal dagen met sneeuw in

April bedraagt 1.

Een raad, die met het oog op de nachtvorsten in Mei niet te ver-

werpen is, bevat het volgende rijmpje :

Het is een wenk, reeds lang verjaard,
’t Vriest even vaak in Mei als Maart.

Maar juist is het niet, want in ’t jaar van 1889—1895 daalde de

rn°tneter, tot waarneming van de temperatuur bij vrije uitstra-

’ ®onnenborgh, het meteorologisch observatorium te Utrecht,

!” ‘
aart *06, in Mei slechts 19 maal beneden het vriespunt. Wel-

*S'','aar
genoemde plaats binnen de stad, maar in 3 jaar van

1SQ7 1qqq
r ’ J

.

,Ja waren te de Bilt deze getallen voor Maart 56 en voor

ei niet meer dan 9, Waarschijnlijk staat het rijmpje in eenig ver-

aiK <* e zeer algemeen verspreide overtuiging, dat omstreeks
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het midden van Mei een sterke daling der temperatuur plaats heeft,

een zoogenaamde nawinter komt. Op deze meening berust toch ook

het sprookje der drie IJsheiligen, St. Mamertus, St. Pancratius en

St. Servatius, respectievelijk op 11, 12 en 13 Mei, terwijl men in

Duitschland daarvan beschuldigt de Heiligen: Pancratius, Servatius

en Bonifacius; de laatste dag valt op 14 Mei.

Ook van die versjes uit deze groep, welke een verwachting voor

de toekomst bevatten, wil ik er enkele noemen. Voor Januari heet het:

Knapt Januari niel van kou,
Men zit in oogsttijd in de rouw,

wat misschien zijn verklaring vindt in de in dat geval geringe sterfte

onder de voor den landbouw schadelijke dieren; en

Is Januari nat,

Leeg blijven schuur en vat.

Daarentegen luidt het voor Februari:

Is Februari kil en nat,

Hij brengt ons koren in het vat.

Maar voor Maart heet het weer:

Stuift het slof in Maart,

’t Is den hoer goud waard,

en:

Maartsche regen,

Brengt weinig zomerregen.

Voor April geldt:

April, koel en nat,

Vult schuur en vat,

en voor de beide laatste maanden samen:

Danst het lammetje in Maart
,

April vat het bij den staart,

ter aanwijzing, dat op een mooie maand Maart een koude April
zal volgen. Ten slotte voor December:

Is December veranderlijk, beste vrind!

Dan is heel de winter slechts een kind.

Velen meenen, dat wat het eene tijdsverloop aan mooi of leelijk,

warm of koud weder te kort komt, dit in het daaropvolgende weer

ingehaald zal worden. Op deze meening berusten niet alleen enkele

der bovengenoemde maar ook de volgende rijmpjes:



41NEDERLANDSCHE METEOROLOGISCHE RIJMPJES.

Brengt het najaar helder weer,

’t Zal 's winters stormen op het meer,

of wat meer op de temperatuur betrekking heeft, daar van vele

boomen pas bij de eerste zware nachtvorsten de bladeren in grooten

getale afvallen:

Behoudt de boom zijn bladers lang,

Wees voor een laten winter bang,

waarin het woord »laat« als langdurig zal moeten opgevat worden,

want het rijmpje zal wel een wijziging zijn van:

Zoo ’t loof niet valt voor Sint Marlijn, J)

Dan zal ’t een harde winter zijn.

Trouwens wordt aan Sint Martijn een groote invloed op het

komende winterweder toegeschreven, getuige het rijmpje:

Is ’t donkere lucht op Sint Martijn,

Zoo zal 't een zachte winter zijn:

Maar is dien dag het weder helder,

De vorst dringt door in meen’gen kelder.

Hiermede zullen wij deze groep van rijmpjes besluiten om over

te gaan tot die, welke in verband staan met verschijnselen uit het

dierenrijk. Mooi, helder, vroolijk weder werkt opwekkend, niet

alleen op menschen, maar ook op zoogdieren, vogels, insekten, enz.;

terwijl een aanstaande verandering van het weder reeds eenigen tijd
vooruit op hun doen en laten invloed schijnt uit te oefenen. Hoe dik-

wijls wordt toch gezegd, wanneer de kinderen zoo luidruchtig spelen,
Der komt bepaald wind's, en men zou een lange reeks krijgen, 2

) als

alle dieren eens werden opgeschreven, in wier handelingen men

voorboden van een binnen kort komende, meestal ongewenschte ver-

andering van het weder heeft willen zien. Slechts twee rijmpjes heb

ik daaromtrent gevonden, namelijk:

Als de kwartel rustloos slaat,

Weet: hel spoedig reegnen gaat,
en

Als de kikvorsch kwaakt,
Vast regen naakt.

’) 11 November.
") Album der Natuur, 1901, blz. 51.
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Trouwens schijnen er van deze soort van rijmpjes maar weinige te

bestaan. Wel zijn mij tal van uitdrukkingen bekend, waarin vogels

genoemd worden, maar deze hebben betrekking op den vogel zelf, —

meestal een trekvogel, — en niet op het weder. Alleen het rijmpje

Vroeg sijs,

Vroeg ijs,

vormt hierop een uitzondering en bevat een voorspelling voor de

toekomst, die echter waarschijnlijk geheel zonder grond is. Het sijsje

komt voor in geheel Europa en Azië, voor zoover daar bosschen zijn.

In het Noorden dus ongeveer tot het midden van Noorwegen. Het

nestelt in sparrebosschen van Noordelijk Europa en Oostelijk Midden-

Europa, in Gelderland ook enkelen. Na den broeitijd maken zij meer

of minder groote tochten door het land en is het sijsje dus feitelijk

een zwerfvogel, maar die uit noordelijke streken gaan hoofdzakelijk

zuidwaarts, zoodat hun aantal hier te lande belangrijk toeneemt en

hierop slaat het rijmpje.

Uit een vergelijking van de data, waarop de vorst begon, met

die, vermeld in de meteorologische Jaarboeken van 1879 tot 1898,

voor de aankomst van het sijsje, — welke laatste opgaven echter

hoogst onvolledig zijn, — zou volgen, dat het rijmpje onjuist is.

Zoo kwam in 1889 ') het sijsje vroeg en de vorst begon op 19 No-

vember, maar in 1895 2) zeer laat en was 28 November al de

eerste vorstdag.

Wij zijn genaderd tot de laatste groep, welke rijmpjes bevat, die,

hoewel zij reeds bestonden 3) voor dat men eenig inzicht had van

het onderling verband der meteorologische verschijnselen, toch min

of meer juist de nu bekende feiten weergeven.

De meeste depressies, welke invloed op het weder hier te lande

uitoefenen, naderen uit het Westen en trekken op grooteren of

kleineren afstand noordelijk langs Nederland.

De eerste voorboden van een depressie zijn cirri-wolken, welke

aan den westelijken horizont verschijnen en zich langzaam naar het

') St. Jacobie Parochie 11 Sept., IJzendijke 11 Oct. en Oudheusden

21 Oct.

2 ) Oudheusden 7 Nov., St. Jacobie Parochie 16 Dec. en Heerde 21 Dec.

3) Bijvoorbeeld vindt men sommige van deze voorspellingen, hoewel

niet op rijm, vermeld onder de
„Natuurlijke voorteekenen van allerlei tve-

der", welke zijn bijgevoegd aan het tweede deel van C. Tuinman.

Oorsprong en uitlegging van dagelijks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden.

Middelburg, 1727.
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zenith voortbewegen. Deze bestaan uit ijskristalletjes die, doorbreking

der lichtstralen, de bekende kringen om de zon of om de maan

doen ontstaan '), welke dus de eerste aanwijzing van toekomstig

slecht weder met regen en wind zijn. Als zoodanig werden zij dan

ook door de ouden beschouwd en het heet dan ook :

Kring om de zon

Geeft water in de ton,

en

Kring om de maan

Geeft wind op de baan
,

terwijl het volledige rijmpje hieromtrent is:

Een kring om de maan

Dal kan nog gaan,

Maar een kring om de zon,

Daar schreien vrouw en kindren om.

Dit laatste geeft zeer juist aan, dat een kring om de maan niet

die beteekenis heeft als een om de zon; want in wintertijd, bij
helder vriezend weder, veroorzaken, dikwijls bij helderen hemel,

ijsnaaldjes, die in den dampkring zweven, een kring om de maan,

die niet in het minste verband met een depressie staat.

Somwijlen worden ook wel eens bijzonnen als voorboden van

slecht weder opgegeven, doch dit is waarschijnlijk onjuist, want

deze eischen voor haar ontstaan 2) een rustige lucht, zoodat de ijs-
naaldjes bij het vallen hoofdzakelijk den vertikalen stand kunnen

innemen. Onze voorouders beschouwden ze dan ook als een gunstig
teeken en zoo vinden wij, op een der afbeeldingen in de beschrijving
van de overwintering van Willem Barentz op Nova Zembla door

Geruit de Yeer, de zon en de bijzonnen voorgesteld als de Moeder

Gods met de beide Kinderen, dus als de patrones van de zeelieden.

In
sommige fransche zeeplaatsen geeft men Haar toch den naam

van >;,Sainte Marie des marinscc en hangt men ter Harer eere ex-voto’s,
scheepjes, enz. in de kerken op; ook in de kerkelijke gezangen komt

J U als zoodanig voor. Dat degene, van wien het plaatje afkomstig
P 10testant was, doet niets ter zake, daar vele opvattingen, niet-

te
ens taande de verandering van belijdenis, bij de zeelieden vooral

zijn blijven bestaan.

') Album der Natuur, 1890, bl. 85.
’) Album der Natuur, 1890, blz. 87.
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Niet volkomen zeker ben ik, wat bet volk onder het nest van de

zon verstaat; ik meen den kring om de zon, en dan is het rijmpje:

De zon in een nest,

Morgen de wind West,

al is de tijdsbepaling wat al te nauwkeurig, ook juist, want bij de

nadering der depressie is de wind zuidoostelijk of zuid geworden en

draait, terwijl de depressie voorttrekt, door het Zuidwesten naar het

Westen. Ondertusschen wordt de hemel met wolken bedekt, waarbij

regenwolken verschijnen, die wel geen zwaren. maar een langdurigen

regen geven. Hierbij heerscht veelal zuidwestelijke wind, vandaar

ook het bekende:

Zuidwest,

Regennest.

In wintertijd komt het veelvuldig voor, dat bij het voorbijtrekken

van een depressie, op enkele plaatsen een of twee losse donderslagen

vallen. Hierop heeft het rijmpje betrekking:

Donder in het dorre hout,
Maakt drie {zes) weken guur en koud,

dat evenwel vee! overeenkomst met de vroeger vermeldevoorspellingen

vertoont, en het schijnt mij toe, dat die zes weken, die later tot drie

zijn ingekrompen, een verbastering zijn van het hierboven besproken

tijdsbestek van 40 dagen. Het eenige feit, dat vaststaat, is, dat deze

soort van onweders, zoogenaamde winter-onweders, geen verandering
in het slechte weder brengen, evenmin als de warmte-onweders

in den zomer dit doen in het mooie weder.

Bij haar nadering geeft een depressie zacht weder en daarna regen;

als zij wegtrekt, volgt, —
tenminste wanneer geen nieuwe depressie

dadelijk — koude, waarvan eerst eenige sneeuw en later,

als het helder wordt, vorst het gevolg is. Van het rijmpje, dat dit

aangeeft, bestaan tal van variaties; slechts twee wil ik er noemen;

Sneeuw op slijk,

Geeft vorst aan den dijk,

of

Sneeuw op slik,

Geeft ijs, dun of dik.

Beweegt de depressie zich snel voort, dan is de lucht verzadigd

met waterdamp als de vorst reeds intreedt; daardoor zet zich dan

het water op allerlei voorwerpen af en gaat tot ijs over, vormende
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het mooie verschijnsel van ruige vorst, dat meermalen met ijzel, die

ontstaat als regen op den bevroren grond valt, verward wordt.

Zoo ook in het rijmpje:

Geen ijzel zoo stout,

Die drie dagen aan de hoornen houdt.

Overigens is dit juist, — vooral omdat de tijd nog al lang genomen

is, — want een snel voorttrekkende depressie wordt meestal binnen

korten tijd door een andere gevolgd ; dan draait de wind weer terug

naar het Zuiden en de temperatuur rijst, waardoor het ijs smelt.

Wanneer de depressie voorbij is, scheurt het wolkendek en door

de openingen komen zonnestralen, die < men, terwijl de zon nog

weinig of niet zichtbaar is, duidelijk tegen de achterliggende grauwe

lucht kan herkennen '). Op dit verschijnsel heeft het rijmpje:

De zon op sporen,

Daar is de Noordenwind mee geboren,

betrekking, waarvoor volgens het voorgaande een goede grond be-

staat; want de wind draait dan van het Westen meer en meer naar

het Noorden, tenminste wanneer geen nieuwe depressie volgt.
Een gebied van hooge drukking geeft bestendig, mooi weder, omdat

het gewoonlijk standvastig is en er niets is, dat in den bestaanden

toestand verandering brengt. Alle verschijnselen, die bij rustig weder

voorkomen, kunnen dan ook dienen als aanwijzing, dat het mooie

weder zal aanhouden. Het is mij onbekend of het zoogenaamde

dwaallicht, dat zich vooral ’s avonds bij kalm weder vertoont, ook

in Nederland voorkomt, maar ik vond het rijmpje:

Ziet gij in ’t moeras het dwaallicht gloren ,

Dan blijft hel weder mooi als voren,

vermeld en deel het daarom als voorbeeld van het bovenstaande mede.

Alleen komen de verwachtingen, die op de standvastigheid van het

gebied van hooge drukking gegrond zijn, niet uit, wanneer dit plot-
seling verdwijnt of, wat evenwel zelden voorkomt, wanneer het zich

langs een bepaalden weg voortbeweegt.
In een gebied van hooge drukking is de wind zwak en verandert

H eHJe geringe plaatselijkq wijziging in de meteorologische factoren,
vooral bij die in de temperatuur, van richting. Deze veranderingen
ui de

windrichting hebben zonder regelmaat plaats en gaan dus niet,
met de wijzers van een uurwerk mee, zooals het geval is, wanneer

een depressie noordelijk langs Nederland trekt. Kunnen nu die wille-

') Album der Natuur, 1890. bl. 378.
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keurige veranderingen herhaaldelijk geschieden, zonder eenige merk-

bare storing in den bestaanden toestand te brengen, dan moet het ge-

bied van hooge drukking een voldoende standvastigheid bezitten en

het mooie weder dus aanhouden.Dit vormt den grond voor het gezegde:

Hoe losser do wind,-hoe vaster het weer.

Bij den zwakken wind komt in wintertijd veelvuldig mist voor.

Trekt deze op en wordt het helderder, dan neemt de uitstraling

van warmte toe, de temperatuur daalt en de vorst treedt in. Hierop

berust het rijmpje;

Mist

Geeft vorst in de kist.

Behalve op de hierboven genoemde kringen om de zon of om de

maan heeft men ook op het voorkomen van andere optische ver-

schijnselen in den dampkring voorspellingen gegrondvest. Zoo heet

het voor den regenboog;

Een regenboog in den morgen,

Laat dan je hartje maar zorgen.

Een regenboog in den avondstond,

Leg dan je hoofdje op een zuchten grond.

De meeste buien, vooral de onweersbuien, trekken van het Zuid-

westen tot Westen naar het Noordoosten tot Oosten over Nederland

en, voor zoover dit het geval is, is het bovenstaande rijmpje juist,

’s Morgens toch staat do zon omstreeks] het Oosten en dus de regen-

boog ongeveer in het Westen, men ziet hem bijgevolg in een op-

komende bui; ’s avonds is het omgekeerde het geval en ziet men

hem in de aftrekkende bui, terwijl de zon schijnt en het dus hel-

dere hemel is daar, waar een nieuwe bui reeds aanwezig zou moeten

zijn. Evenwel kan die bui spoedig genoeg verschijnen, zoodat het

laatste deel van het rijmpje wel wat te gewaagd is. Beter is dus het

onderstaande:

Een regenboog in den morgen,

Kunt gij tegen regen gaan zorgen.

Reeds sinds eeuwen wordt het avondrood als een voorteeken van

mooi, het morgenrood als een van leelijk weder beschouwd; reeds den

Joden ten tijde van Christus was deze samenhang bekend >). Het

is dus niet te verwonderen, dat er verschillende versjes bij het volk

bestaan, die deze meening weergeven; bijvoorbeeld;

’) Matth. XVI: 2 en 3.
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Morgenrood,

Water in de sloot,

en

Be avond rood, do morgen grauw,

Brengt het schoonste hemelblauw,

of een, dat waarschijnlijk wel van lateren tijd is,

Des avonds rood en ’s avonds grijs,

Dan gaat men steeds gerust op reis,

Doch ’s avonds grijs en ’s morgens rood,

Dan stelt men zich aan regen bloot.

Het feit is toch, dat de kleur van den hemel ') ontstaat door

buiging der lichtstralen aan de deeltjes, die in den dampkring voor-

komen. Zijn deze heel klein, dan heeft licht met een kleinere golf-

lengte, dus uit het violette deel van het spektrum, zijn de deeltjes

groot, licht met de grootere golflengte, dus uit het roode deel van

het spektrum, de overhand. De grootere deeltjes zijn vooral water-

druppeltjes en dus wijst een roode kleur van den hemel op de aan-

wezigheid van deze, maar daarmede is de grond voor bovenstaande

versjes op verre na nog niet aangegeven.

Hoewel de voorraad nog niet uitgeput is, wil ik hiermede eindigen,

omdat de niet besproken rijmpjes deels zoo onduidelijk zijn, dat

men niet weet, wat eigenlijk bedoeld wordt, deels zich aansluiten

hij die der eerste groepen, maar door hun jongeren datum, al het

eigenaardige daarvan missen.

Als slot wil ik het gezegde meedeelen, waarmede de voorrede in

het bovengenoemde boekje besloten wordt en waarmede men zich

in verschillende landen troost, als de voorspellingen in den almanak

niet uitkomen. Het luidt:

De mensch, 7naakl den kalender, maar God hel weder.

Een troostwoord, dat ook op de hedendaagsche verwachtingen van

het weder nog maar al te toepasselijk is.

Utrecht, October 1907.

1 ) Album der Natuur 1890, blz. 119.


