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Er is een fantastisch 
gedicht van de 
Nederlandse dichter en 
predikant Petrus Augustus de 
Génestet. Zijn ‘Boutade’, een soort van 
geestige verzuchting, komt vaak in mij op 
als we in een natte en zompige weer
periode vertoeven. Hij spreekt van een 
‘kliemerig klimaat’ dat hem het bloed in de 
aderen tot modder maakt. En hij verhaalt 
over het ‘doorsijperd stukske grond’. 
Prachtige woorden. Waarna zijn laatste 
regel luidt: “Gij, niet op mijn verzoek, 
ontwoekert aan de zee.” Geweldig hoe 
De Génestet ons zeeklimaat en van 
oorsprong drassige en venige landschap 
weet te omschrijven. In een droge zomer, 
zoals vorig jaar, zou je het bijna vergeten, 
maar we zijn natuurlijk een rivierdelta 
en daarmee ook een nat stuk land. De 
grondwaterstanden zijn inmiddels aardig 
bijgetrokken en het mag nu ook best eens 
een weekje droog worden. Maar dat 
zit er niet in. Wel is het voor wat betreft 
middagtemperaturen niet meer zo bont en 
warm als de afgelopen weken. De lucht 
die naar ons toeschuift heeft een wat 
kouder brongebied. Ook in de hogere 
lucht lagen komt net iets vaker kou op 
ons af. Het leidt ertoe dat als er buien 
passeren, er ook winterse exemplaren 
tussen kunnen zitten, bijvoorbeeld met 
hagel of natte sneeuw. Ook tijdens de 
nachten kan het verder afkoelen, maar 
dan moet het wel opklaren. Voor echte 
winterweerliefhebbers blijft het afzien. 
Voor diegenen die zich door de donkere 
maanden worstelen: de zon gaat elke dag 
één of twee minuten later onder.

Als de kraait krijst, is de regen niet ver. Veel spreuken komen 
uit vroeger tijden. De zwarte vogels die onder de noemer kraai 

vielen, bestonden uit roeken, raven, kraaien en kauwen. Het 
geluid werd en wordt niet altijd op prijs gesteld, waarschijnlijk 

zat en zit men ook niet altijd op regen te wachten. 

Weer     spreuk

WEERWOORD 
KYRILL Dit is de naam van de 

omvangrijke storm die op 18 januari 2007 over 

West-Europa trok. Het is één van de zwaarste stormen 

van de laatste decennia geweest en kostte aan minimaal 

zestig mensen het leven. Kom je nu in het Sauerland, dan is 

de schade van Kyrill nog te zien. Door de zeer zware wind-

stoten gingen daar honderdduizenden bomen om. 

                 WEERCENTRUM MAX IN VELP

Ga naar: MAXMAGAZINEWEERCENTRUM.NL  
en bekijk dagelijks wat het weer ons gaat brengen.

Dat deze maand bizar warm is begonnen, dat weten we. 
Ook op Weercentrum MAX gaf de thermometer na het 
klinken van de champagneglazen maar liefst 16,2 graden 
aan. Deze temperatuur steekt tot nu toe alle andere  
januaritemperaturen van 2023 naar de kroon.

FEITJE

Toeristen bekijken 
de Grey Glacier, 
een gletsjer in 
het zuidelijke 
Patagonische ijsveld in 
Chili. De temperatuur 
bereikte daar op 25 
december 2022 de 
recordhoogte van 
twintig graden. Door 
klimaat verandering 
wordt deze gletsjer 
ieder jaar veertig 
meter kleiner. Men verwacht dat in 2100 bijna de helft van de 
gletsjers op aarde is verdwenen. Vooral de kleinere gletsjers zijn 
in gevaar, waaronder dus ook die in de Alpen.

‘Wenn die Krähe schreit, 
ist der Regen nicht weit’

Jordie Bloem
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