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nietS 
nieuWS 
onder 
de zon

jan bUisMan, oPsteller van 
de WeerCanon: „extremen 
Zijn van alle tijden”J

   tekst johan démoed

  Klimaat  
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al vroeg werd jan buisman door de weer-
microben gebeten, zoals de vlamingen dat 
zo mooi zeggen. „Weer, wind en water heb-
ben mij altijd geïnteresseerd.”
de 87-jarige historisch-geograaf die, in sa-
menwerking met het knMi, de West-euro-
pese weersgeschiedenis van duizend jaar 
in kaart bracht, groeide op in Culemborg. 
zijn eerste bewuste kennismaking met het 
weer dateert van februari 1929. „als je bij 

ons de lek wilde oversteken, nam je de 
pont. dat doe je trouwens nog, maar in 
de strenge winter van 1929 vroor de rivier 
stevig dicht. Waar zich anders het water 
kolkend voortbewoog, lag nu een zand-
pad. daarover kon je droogvoets naar de 
overkant wandelen.”
een andere ervaring die een onuitwisbare 
indruk op de jonge jan achterliet, was de 
hevige sneeuwval van 1933. „zowel aan 

het begin als aan het eind van dat jaar viel 
die in overvloed,” herinnert buisman zich 
nog als de dag van gisteren. „het plakte 
onderweg naar school zo aan je klompen 
dat je na een poosje op een soort pilaren 
van sneeuw liep. het gevolg was dat je 
klomp brak, letterlijk.”
buisman woonde toen in borculo, een 
stadje dat in augustus 1925 wereldnieuws 
werd. Wederom maakten de natuurkrach-
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niets is zo veranderlijk en onvoor-
spelbaar als het weer, maar één 
ding is wel duidelijk: weersextre-
men zijn van alle tijden. ook de 
warme periode die de vo-
rige eeuw typeerde, is niets 
nieuws onder de zon. als er 
iemand is die daar meer over kan 
zeggen, dan is het wel jan buis-
man uit den haag.
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ten indruk op hem. overal zag hij nog de 
sporen van wat de bewoners ‘de cycloon’ 
noemden: heel veel nieuwe daken en een 

verwrongen lantaarnpaal. zijn ouders ver-
telden hem over de dreigende, bizar ge-
kleurde wolken en de wervelwind die op 10 

augustus 1925 de achterhoek 
had gegeseld (zie kader pag. 
44).

weercanon
jan buisman –die jarenlang le-
raar was op het basis- en voort-

gezet onderwijs en pas op latere leeftijd 
als historisch-geograaf afstudeerde– heeft 
met zijn meteorologische canon van West-
europa een knap staaltje werk afgeleverd. 
zijn weerkronieken kenmerken zich door 
een lage leesdrempel. abstracte feiten 
rond temperatuur, windsnelheid, lucht-
druk enzovoort worden in de regel samen-
gevoegd tot een prettig leesbare schets 
van de behandelde periode. daarbij geeft 

Bizar gekleurde 
Wolken gingen vooraF 
aan de WervelWind die 
Borculo geSelde
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de auteur telkens aan in welke maatschap-
pelijke en politieke situatie –met name– 
nederland verkeerde. hieruit blijkt maar al 
te vaak welk een belangrijke rol het weer 
in de geschiedenis speelde.

kolkende watermaSSa
in het collectieve geheugen van de neder-
lander staat het jaar 1953 gelijk aan de wa-
tersnoodramp in zuidwest nederland. niet 
verwonderlijk: de ramp was verschrikkelijk. 
Meer dan 1800 mensen kwamen om in de 
kolkende watermassa en nog steeds zijn 
er overlevenden die kunnen vertellen hoe 
deze zwarte bladzijde in de nederlandse 
geschiedenis eruitzag. 
buisman: „heel veel slachtoffers vielen op 
schouwen-duiveland. op goeree-overflak-
kee vielen, afgezien van oude en nieuwe 
tonge, veel minder doden. dat eiland heeft 
namelijk een relatieve bolvorm en viel snel 
weer droog. schouwen-duiveland niet, dat 
is komvormig. toen daar de dijken door-

braken, stroomde 
het eiland vol als 
een teil. dat leidde 
tot honderden do-
den.” 
toen het water 
zeeland over-
spoelde, had de 
storm een wind-
kracht 10. fors, 
maar nog geen 
orkaankracht. Wel 
was het springtij 
op het moment 
dat de golven aanzwollen. „Maar,” zegt 
buisman, „het effect van het springtij werd 
tenietgedaan door de grote afstand die er 
op dat moment was tussen de aarde en de 
maan.” daardoor was er een minder sterke 
vloed dan wanneer de maan en aarde dich-
ter bij elkaar hadden gestaan. „gunstig 
was ook dat het water in de rivieren niet 
zo hoog stond als in januari 1953.” vol-

gens buisman was 
de storm van 1953, 
meteorologisch ge-
zien, niet heel bij-
zonder. het stormde 
wel langdurig en 
het stormveld was 
groot; veel dijken 
waren niet hoog ge-
noeg om het gebeuk 
van de golven te 
kunnen weerstaan. 
daarbij komt dat het 
hogtepunt van de 

storm ‘s nachts was, toen iedereen sliep. 
dat zorgde voor het hoge dodental.

tucHtiging
in historisch perspectief gezet is 1953 een 
stormvloed zoals er meer waren. en som-
mige vloeden eisten zelfs nog veel meer 
slachtoffers. Wat te denken van de storm-
vloedramp in 1717? toen zijn er in neder-

het is 87 jaar geleden dat 
‘ongekend hevig onweder’ 
de achterhoek trof. het 
gebeurde na een zwoele 
zomerdag in augustus. 
met name Borculo werd 
zwaar getroffen. Bij 
didam, zo’n 50 kilometer 
verderop, zagen mensen 
plotseling ‘een hooge 
grijze zuil, welke steeds 
nader kwam, en welke 
op haar weg alles mee-
sleurde.’

‘het is of men een ameri-
kaansch verhaal leest van 

de verwoestingen, door een 
tornado aangericht’, noteert 
de hoofdredacteur op de voor-
pagina van de avondeditie van 
het vaderland van 11 augus-
tus 1925. ook de nrc van die 
dag doet verslag van Borculo’s 
verwoesting, die on-neder-
lands aandoet: ‘de algemeene 
aanblik doet denken aan een 
geweldige aardbeving.’
Wat Borculo verwoestte, was 
mogelijk een tornado met een 
diameter van één tot twee 
kilometer. het kan volgens 
kenners ook een macroburst 
zijn geweest. dat verschijnsel 
treedt op als een grote hoe-

veelheid lucht door verdamping 
ineens afkoelt. daardoor stort 
de lucht hard naar beneden en 
manifesteert zich aan de grond 
in de vorm van buitengewoon 
zware windstoten.

loeiende orkaan
aan deze storm ging een 
stilte vooraf. de nrc meldt: 
‘omtrent hetgeen precies 
geschied is, vernamen wij dat 
even voor 7 uur een angst-
wekkende windstilte intrad, 
terwijl de wolken zich in 
loodzwart kleurden. het was 
drukkend zoel en het werd 
geheel donker. in het westen 

van het stadje stak 
plotseling een hevige 
wervelwind op, die 
voortdurend in hevig-
heid toenam. een 
vreselijk windgehuil 
en geloei, zooals men 
nog nimmer ge-
hoord had, steeg op. 
onmiddellijk gevolgd 
door een ontzettend 
gekraak en oorver-
doovend lawaai van 
instortend gesteente, 
vallende dakpan-
nen en neerslaande 

boomen. (…) toen men reeds 
in het westelijk gedeelte van 
de plaats alleen nog den in 
stroomen neergutsenden 
regen en den kletterenden 
hagel hoorde, vernam men nog 
steeds in de verte het loeien 
van den orkaan in het overige 
gedeelte van Borculo.’

weggeSlingerd
de menselijke tragedie achter 
deze ramp wordt pas echt 
duidelijk als de nrc-verslag-
gever inzoomt op het lot van 
één van de ‘prooien’ van de 
wervelwind: ‘de daggelders-
woning van vroon was een 
nieuwe prooi van den orkaan. 
de man en vrouw bevonden 
zich in het voorhuis met de 
kinderen, toen dit gedeelte 
instortte. de bewoners vlucht-
ten naar buiten, doch werden 
gegrepen door den wind. de 
man werd opgenomen en een 
tiental meters verder neerge-
smakt en de vrouw onderging 
hetzelfde lot en bleef bewus-
teloos liggen. de woning ligt 
geheel tegen den grond.’

amerikaanSe praktijken in nederland

Weet meer:
n  www.tiny.cc/Borculo1
n  www.tiny.cc/Borculo2

jan Buisman

in Borculo bleef 
in 1925 bijna niets 
heel toen ‘de cycloon’ 
over het dorpje raasde.
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land meer dan 2000 doden gevallen; in 
heel West-europa volgens tellingen zo’n 
13.300. een noordwesterstorm raasde in 
de kerstnacht van 1717 over de nederland-
se kust, tot aan denemarken toe. 
ook in 1775 was er een zware stormvloed-
ramp. toen werd met name de driehoek 
gouda-rotterdam-dordrecht getroffen. 
„altijd weer dat benedenrivierengebied,” 
mijmert buisman. „als er stormvloeden 
zijn, wordt dat gebied altijd getroffen. het 
waren de ‘wateren der tuchtiging’, zoals ze 
toen werden genoemd. de mensen daar 
waren heel godsdienstig en recht in de 
leer, maar toch trof hen telkens al die el-
lende. daar verwonder ik me weleens over. 
Waarom juist dit gebied, terwijl bijvoor-
beeld het ‘heidense’ amsterdam droge 

voeten hield..?” 
door veel mensen werd de 
vloed van 1775 –en in 1776 
volgde er alweer een!– ge-
zien als een goddelijke 
straf op het loslaten van 
de psalmberijming van da-
theen en de invoering van 
een nieuwe psalmberijming 
(1773).

de stormvloedramp die alle 
rampen in de nederlandse 
geschiedenis overtrof, was 
toch wel de allerheiligen-
vloed in 1570. volgens buis-
man kent die zijn weerga 
niet: „het hele kustgebied 

van vlaanderen tot 
denemarken werd 
getroffen. het was 
tijdens de storm ook 
nog eens springtij, de 
afstand aarde-maand 
was klein en de rivie-
ren stonden hoog! 
alles zat tegen. het 
waterpeil in scheve-
ningen was hoger 
dan in 1953: omgere-
kend 4 meter boven 
naP tegenover 3,97 
meter boven naP in 
1953. in een dorp bij 
emden staat nog een 
kerktoren met daarop 
het stormvloedmerk 
dat zelfs 4,40 meter 
boven naP aanwijst. 
er verdronken toen 
in friesland rond de 
3.000 mensen, en in 
totaal (met inbegrip 
van oost-friesland) 
meer dan 20.000!” 

klimaatverandering
helaas zijn watersnoodrampen van 

alle tijden. Wat ook van alle tijden is, 
is het optreden van warmere en kou-

dere periodes in het klimaat. om hiervan 
een beeld te krijgen, heeft folkert ijnsen 
in stiens –op basis van de gegevens van 
buisman– de temperatuur van de afgelo-

pen duizend jaar in beeld 
gebracht; zie figuur hier-
naast. 
zo ontstond een diagram 
waarin duidelijk drie perio-
den te zien zijn: twee met 
veel rode vakjes (warmer) 
en een tussenliggende pe-
riode met veel blauwe en 
paarse vakjes (kouder). 

buisman legt uit: „de eerste is het Mid-
deleeuwse klimaatoptimum (eindigend 

utrecht, 22 juli 1674, tegen 
zeven uur in de avond. er 
is onweer op komst. de 
wind steekt meer en meer 
op. het is woensdagavond 
en dan zijn de kerken 
open. het is druk op straat. 
maar als de wind aanzwelt 
tot stormkracht, haast 
iedereen zich om voor de 
bui binnen te zijn. Bezorgd 
luistert men naar het 
geloei van de wind en het 
geraas van vallende stenen 
en glas. Wie zich rond 
halfacht buiten waagt, 

kijkt verbijsterd om zich 
heen: een en al puin, glas 
en ontwortelde bomen. 
Wie omhoog kijkt, ziet 
de domtoren nog staan, 
maar het middenschip 
(waarvan de steunberen 
ontbraken!) ligt in puin. de 
enorme hoop stenen is nog 
jarenlang vindplaats voor 
bouwmateriaal.

verWoestende tornado 

de Storm van 1953 WaS, 
meteorologiSch gezien, 
niet heel Bijzonder: 
1570, 1717 en 1775 Waren 
ook verSchrikkelijk  
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Wie omhoog 
kijkt ziet de domto-
ren nog staan, maar 
het middenschip ligt 
in puin.

lm
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peratuur, die bepaald wordt door tal van 
factoren. drie daarvan zijn erg belangrijk: 
variaties in de zonnestraling, vulkanisme 
en broeikasgassen.”
vulkanisme en het menselijk toedoen 
door de uitstoot van broeikasgassen, 

spreken voor 
zich. de vari-
atie in zonne-
straling heeft 
meer uitleg 
nodig, omdat 
deze nog wel-
eens onderbe-
licht blijft in de 

discussies over klimaatverandering. „van 
ongeveer 1640 tot 1716 was er een zonne-
vlekkenarme periode: het Maundermini-
mum. klimatologen verklaren er (althans 
een deel van) de kleine ijstijd mee. de zon 
vertoonde toen nagenoeg geen donkere 
vlekken aan het oppervlak, wat betekent 
dat hij minder actief was. na 1716 waren de 
zonnevlekken weer helemaal terug. Maar 
nooit blijvend!” latere perioden met wei-

nig zonnevlekken zijn er van 1797 tot 1835 
en van 1875 tot 1935. in de jaren 1911, 1912 
en 1913 was het aantal zonnevlekken na-
genoeg nul. Uit knMi-onderzoek blijkt dat 
de waargenomen opwarming in de eerste 
helft van de twintigste eeuw grotendeels 
verklaard kan worden uit een combinatie 
van een afname van de vulkaanactiviteit 
(vulkanen hebben een koelend effect) 
en een toename van de zonneactiviteit; 
uitsluitend natuurlijke oorzaken dus. „de 
menselijke factor –de uitstoot van broei-
kasgassen– is er pas de laatste decennia 
bij gekomen. in eerdere eeuwen speelde 
dit geen rol,” aldus buisman.
omdat buisman geen klimatoloog is, kan 
hij over de Co2-kwestie niets nieuws naar 
voren brengen. „Ik  denk trouwens dat er 
bijna niemand is die over het toekomstige 
klimaat nog iets zinnigs durft te zeggen.” 
daarmee doelt buisman op de toenemen-
de kritiek dat de invloed van Co2 op het 
klimaat weleens sterk overschat wordt. zo 
traden ex-nasa-medewerkers onlangs kri-
tisch naar buiten en schreef een voormalig 

lid van het vn-klimaatpanel 
iPCC, de duitse chemiehoog-
leraar fritz vahrenholt, een 
boek waarin hij stelt dat de 
invloed van de zon op het kli-
maat zeker zo sterk is als die 
van broeikasgassen.

nietS nieuwS
Waar buisman wel stellig in 
durft te zijn, is dat klimaatver-
andering iets van alle tijden 
is. hij schrijft: ‘de verdroging 
van de sahara is nu al duizen-
den jaren aan de gang (...) 
de tweede-eeuwse geograaf 
Claudius Ptolemaeus houdt 
als jongeman een dagboek 
bij en daaruit blijkt dat er 
in zijn tijd in alexandrië in 
alle maanden (op één na: 
augustus) regen valt. het 
dichtbevolkte noord-afrika is 
dan de graanschuur van het 
romeinse rijk. in de vierde 
eeuw bereikt de droogte de 
Mediterrane kusten en wor-
den veel nederzettingen on-
der woestijnzand bedolven. 
anno 2000 zijn in alexandrië 
er van de twaalf maanden vijf 
kurkdroog.’

ook klimaatverandering is 
dus niets nieuws onder de 
zon.         

in 1430 na Christus), de tweede de kleine 
ijstijd (1430 tot circa 1850) en de derde het 
Moderne klimaat-optimum, waar we nu in 
zitten. de hele tachtigjarige oorlog en de 
gouden eeuw vielen dus binnen de kleine 
ijstijd. alle gegevens zijn voor perioden 
van 25 jaar sa-
mengevoegd, 
het laatste jaar 
is 2000. Wist je 
trouwens dat 
het alweer zes 
jaar geleden is 
dat de laatste 
twee hittegol-
ven zich voordeden?” volgens buisman is 
dat opmerkelijk. ook bleven tot twee jaar 
terug de zonnevlekken uit. dat zijn donke-
re plekken op de zon en hun aantal wordt 
beschouwd als een maatstaf voor de acti-
viteit van de zon.
veel mensen denken dat de wereldtem-
peratuur nog steeds oploopt. „dat klopt 
niet,” benadrukt buisman. „sinds 1998 
stagneert de stijging van de wereldtem-

‘zal men ook om een rots-
steen des velds verlaten 
de sneeuw van libanon?’ 
verzuchtte jeremia volgens 
de Statenvertaling. hij lijkt 
te willen zeggen: ‘die verkoe-
ling verlaat je toch niet om de 
dorre droogte van het veld op 
te zoeken?’ jeremia’s uitroep 
kan erop wijzen dat het daar 
op de libanon rond 600 voor 
christus kouder was dan nu. 
in dit hoge gebergte ligt nu 
alleen ’s winters sneeuw; in 
jeremia’s tijd kennelijk ook op 
het moment dat het veld dor 
en droog was.

daarbij komt dat het woord 
‘libanon’ etymologisch te 
herleiden is tot het Semiti-
sche woordje ‘lbn’ dat ‘wit’ 
betekent. dit kan erop duiden 
dat de berg vroeger opvallend 
wit was.

omdat er onduidijkheid heerst 
over de vertaling van de 
hebreeuwse brontekst melden 
andere Bijbelvertalingen 
overigens: ‘zal ooit de sneeuw 
verdwijnen van de (rotsen 
van) libanon?’  of iets wat 
daarop lijkt. ook dat spreekt 
boekdelen.

in job –waarschijnlijk het 
oudste Bijbelboek– staan ook 
verwijzingen naar het toenma-
lige klimaat. enkele citaten: 
Job 37:9-10: ‘uit de binnenka-
mer komt de wervelwind, en 
van de verstrooiende winden 
de koude. door zijn geblaas 
geeft god de vorst, zodat 
de brede wateren verstijfd 
worden.’
Job 38:22-23: ‘zijt gij geko-
men tot de schatkameren der 
sneeuw, en hebt gij de schat-
kameren des hagels gezien? 
dien ik ophoude tot den tijd 
der benauwdheid, tot den dag 
des strijds en des oorlogs!’
Job 38:29-30: ‘uit wiens buik 
komt het ijs voort, en wie 
baart den rijm des hemels? als 
met een steen verbergen zich 
de wateren, en het vlakke des 
afgrond wordt omvat.’

zou job, die in het heden ten 
dage warme midden-oosten 
leefde, verwijzen naar een 
ijstijd?

extreeM Weer in de BijBel

Weet meer:
n  www.tiny.cc/Bijbel1
n  www.tiny.cc/Bijbel2

klimaatverandering 
iS ietS van alle tijden. 
„de verdroging van de 
Sahara iS al duizenden 
jaren aan de gang”
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’zal ooit de 
sneeuw verdwij-
nen van de (rotsen 
van) libanon?’
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in zijn boek ‘extreem weer’ schrijft 
Buisman dat klimaatverslechtering een 
van de factoren is die het romeinse rijk 
deed schudden op zijn 
grondvesten. in 
de eerste helft 
van de derde 
eeuw krijgen de 
romeinen aan de 
kust en langs de 
rivieren te 
kampen 
met 
water-

overlast; in de Betuwe 
trekken al voor 240 veel 
mensen weg; in het noorden 
vertonen de terpen sporen 
van overstromingen.�ook 
speelde klimaatverslechte-

ring in centraal-azië een rol 
in de grote volksverhuizing 
die daar op gang kwam. 

verschillende aziatische stammen, waar-
onder de goten en de hunnen, drongen 
het romeinse rijk binnen. �de vandalen 
steken in 406 na christus de dichtgevro-
ren rijn over en in 455 moet rome zijn 
tweede plundering ondergaan, na de plun-
dering door de visigoten in 410.�

verkeerd ingeScHat
ook napoleon en hitler verslikten zich in 

het weer. het is bepalend geweest voor 
hun gestuite opmars. hitler wilde 
graag rusland (toen de Sovjet-

unie) innemen, maar kreeg 
te maken met onrust op de 

Balkan. die landen moest hij eerst weer in 
het gareel brengen voordat hij in datzelfde 
jaar (1941) besloot alsnog naar rusland 
door te stoten. „dit gebeurde in de tweede 
helft van juni en dat is veel te laat”, argu-
menteert Buisman. „maar hitler rede-

neerde als volgt: hij vroeg 
zijn weerdeskundigen of 
het vaak voorkomt dat er 
drie strenge winters achter 
elkaar waren (wat toen het 
geval was, red). zij zeiden 
dat dat in de vijftiende 
eeuw eens was gebeurd, 
verder niet, en dus dacht 

hitler dat het wel kon. met de kennis van 
nu weet ik dat hitlers klimatologen het 
mis hadden,” glimlacht Buisman. „het is 
wel vaker gebeurd dat er drie of zelfs vier 
strenge winters achter elkaar waren.”

te laat
ook napoleon begon volgens Buisman te 
laat met zijn veldslag tegen rusland, al-
hoewel hij daar zelf weinig aan kon doen. 
„in 1812 had napoleon te maken met een 
koude lente. toen hij met zijn duizenden 
paarden vanuit polen de grensrivier naar 
rusland overstak, deed hij dat ook pas 
in de tweede helft van juni. Wegens de 
koude lente was er in rusland niet genoeg 
gras om alle paarden te voeden, en die 
vertraging is één van de factoren geweest 

die hem fataal werden. 
de tocht naar rusland 
werd een drama!” 
overigens maakte hitler 
diezelfde fout: ook in zijn 
leger waren duizenden 
paarden die niet meer in 
leven gehouden konden 
worden wegens voedsel-
gebrek en kou.         

romeinen, franSen en duitSerS 
verslikten ziCh in het Weer 

vaak vergeten geschiedkundigen om 
het weer in hun analyses te betrekken. 
buisman is daar juist erg op gespitst. 
volgens hem wordt het plaatje 
er alleen maar duidelijker op 
als je het weer in je verklarin-
gen betrekt. hij legt de vinger bij de 
val van het romeinse rijk, maar wijst 
ook op latere eeuwen: de val van napo-
leon en van hitler.

zowel napoleon...

kou deed hitler en 
napoleon de das om
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de vandalen Staken 
de dichtgevroren 
rijn over en rukten 
op naar rome 

augustus 2012

...als hitler 
schatten de 
kracht van het 
weer verkeerd in.

Weet meer:
n  www.tiny.cc/extreemweer1
n  www.tiny.cc/extreemweer2


