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Weerwijsheden uit vroegere tijden
Het PHG-lid Henk Zegers vond bijgaand krantenknipsel met weervoorspellingen
uit vroegere tijden in de nalatenschap van een tante die in Laag Soe ren woonde. Het krantenknipsel is niet gedateerd maar op de achterkant wordt over de
Euro gesproken, dus het jaar is 2002 of later. De 'weersvoorspellingen' zijn
uiteraard van een veel eerdere datum. De juistheid van deze voorspellingen?
Dat laten we aan de beoordeling van de lezer over.

Oude Weersvoorspellingen komen vaak uit
door Martha Beker
Elke dag praten we over het weer. Als opening voor een gesprek
of bij een haastige ontmoeting. Wat een weertjes vandaag! Ook
bij plannen maken voor een uitstapje of met de Kerst. Wordt het
een witte Kerst? Onze voorouders waren net als wij, maar konden niet even de tv aanzetten of computervoorspellingen lezen,
dat was er niet bij. Zij waren op hun eigen waarnemingen uit de
natuur aangewezen, die van generatie op generatie werden overgedragen. Soms zijn deze voorspellingen heel nauwkeurig.
Hieronder een dertigtal waarnemingen die het hele jaar doorlopen.
1)

Sneeuw in de sliek, over drie dagen een harde diek.

2)

Begint de dagen te lengen, begint de nachten te strengen.

3)

Is ut met St.Lichtmis helder en kloar, wud ut een goed biejenjaar (2 februari).

4)

As de sneeuw blif plakken tegen de wallen, zal er gauw wat
bie vallen.

5)

Sinte Peter leg een brugge, of brik der ene (21 februari).

6)

As ut donderd deur ut kalen holt, maak ut veurjoaer schroal en kolt.

7)

Een inholdende meert is geld weerd (mooi weer).

8)

Aprilletje zoet, geef nog wel is een witte hoed.

9)

Een natte april is nô de boer zien wil.

10) Der kump vorst an, want de volgens bint zo druk.
11) Margenrood brengt water in de sloot.
12) Oavend rood mooi weer an boord.
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13) April kuj nooit vertrouwen, dus niet op bouwen.
14) As de sleedorn bluuit, moi de handschoenen nog stoppen.
15) Rêgent ut met doppen op de grond, duurt de buuje één uur
of één dag.
16) Is het goed weer um st.Margriet, rêgent ut zeker 6 wêken
niet (20 juni).
17) Geet de rook uut de schoorsteeen recht naor boven, zal dat
mooi weer belôven.
18) Komp de hondsdagen met vulle rêgen, dan goat wie slechte
tiejen tegemoet (20 tut 25 juli).
19) Een mistigen margen, zal mooi weer herbargen.
20) Maar is de zonne al heel vrog op, zet dan de pette mar op
de kop.
21) Hef de zee een gêle tint, zurg daj een thuushaven vindt.
22) Wie krieg onweer, want de onweersbeestjes vlieg zo.
23) en de empen kroep zo (mieren).
24) Als de blagen zo ballorig bint, kump der wind (komt uit
want ik woon naast de school).
25) Een kringe om de moan, zal nog wel vergoan. Maar een
kring om de zon, huilen vrouw en kinderen om.
26) Wie knollen wil êten, mot St. Lauwerens niet vergetên (10
augustus).
27) Gif allerheiligen zonneschijn, zal het spoedig winter zijn (1
november).
28) Sinte Geert (blus de lampe van de heerd (11 november).
29) Is het Allerheiligen vochtig weer, vallen er buujen keer op
keer.
30) Wie krieg bêter weer want ut is opkomende moane.
31) Wie krieg slecht weer want ut kopen wurd zo blond..
32) Gruune Kasmis, brengt een witte pasen.
33) Kiek niet te vûlle nô de buujen en ut weer, dat remt ut
warken keer opkeer.
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