
De louwmaand. 

 

Er is weer een nieuw jaar aangebroken en dus ook een nieuwe maand januari. 

De naam januari is afkomstig van een van de oudste romeinse goden, de god Ianus.  

 

Hij werd vaak afgebeeld als de god van de poorten, als de 

man met twee gezichten. Hij keek dus naar binnen in de stad 

maar tegelijkertijd ook naar buiten. Maar hij keek ook naar het 

verleden en in de toekomst en vooral dat laatste is in het begin 

van heen nieuwe jaar zinvol. Op de negende dag van deze 

eerste maand werd zijn feest gevierd. 

Een andere oude naam voor januari is de louwmaand, letterlijk 

de looimaand van het woord louwen dat looien betekent. 

 

Omdat nu langzamerhand ook de temperatuur van het zeewater is gaan dalen gaat de 

winter ook strenger worden. Dat betekent niet alleen vorst maar ook een gerede kans 

op sneeuw. Daar kon je vroeger redelijk op vertrouwen maar nu, met de opwarming van 

de aarde is een en ander toch behoorlijk overhoop gehaald en dat merken we. 

 

Tijdens de oudejaarsnacht, 15 graden, 

Dat is een temperatuur die we eigenlijk 

pas in maart, april verwachten maar nu 

al, dat is extreem. Ik zag op 

nieuwjaarsdag tijdens een wandeling in 

de Krang, dat de hazelaars al in bloei 

gaan komen. Dus gauw op de foto 

gezet. Even verder stonden twee 

struiken al helemaal in bloei maar die 

stonden aan de andere kant van een 

sloot achter prikkeldraad dus die heb ik 

niet vereeuwigd.  

Overigens, vanmorgen (2 januari) heb 

ik ook al de heggemus horen zingen, 

het eerste teken van een langzaam 

naderend voorjaar.  

 

Maar niet alleen hier is het weer extreem, ook aan de andere kant van de oceaan 

bereikt onverwachte waarden maar dan juist de andere kant op. Tientallen graden 

beneden nul en heel, heel veel sneeuw. Ja, er is iets aan de hand met het weer en ook 

met het klimaat.  



 

Dat laatste, het klimaat is - en dat is gewoon een afspraak die gemaakt is -, is het 

gemiddelde van het weer gedurende de laatste 30 jaar. En het klimaat verandert. Dat is 

trouwens ook niet te ontkennen; alleen waardóór verandert het klimaat? De meeste 

mensen zijn er wel van overtuigd dat de opwarming van de aarde en de daarmee 

gepaard gaande wereldwijde klimaatverandering, veroorzaakt wordt door ons mensen. 

Door de, door ons gedrag zelf veroorzaakte stijging van de kooldioxide concentratie in 

de atmosfeer, warmt de aarde op en verandert het klimaat met nu als soms desastreuze 

gevolgen. 

Een andere groep mensen ontkent de verandering van het klimaat niet (kan ook moeilijk     

want dat kunnen we elke dag zien) maar zegt dat dat een natuurlijke oorzaak heeft. 

Door alle tijden heen is het klimaat op aarde altijd al verandert, dus nu dus ook. 

 

Dat is natuurlijk makkelijk, want dan hoef je  niets te doen, hoef je je gedrag niet te 

veranderen en dat is  natuurlijk wel zo gemakkelijk, gewoon doorgaan en doen alsof je 

neus bloedt. 

Gelukkig is dat maar een minderheid en is de meerderheid van de mensen er wel van 

overtuigd dat er actie moet komen. Helaas is er nog wel een groot verschil tussen 

woorden en daden. 

 

Herman Beuvens 


