
Als het over IJsheiligen gaat zijn we 
al gauw geneigd om hen weg te 
zetten als folkloristische figuren uit 
een ver verleden. Maar er zit meer 
achter. Mensen in vroeger eeuwen 
voelden zich afhankelijk van de hen 
omringende natuur. Ze maakten er 
als het ware deel van uit en waren 
zich er maar al te zeer van bewust 
hun afhankelijkheid van de natuur 
en hoe (zeer) ze daaraan waren 
overgeleverd, vooral aan de wisseling 
van de seizoenen.

De eeuwenlange ervaring van 
voorgaande generaties had hen 
geleerd dat er na half mei geen 
nachtvorst meer te verwachten was, 
die vooral de fruitoogst totaal kon 
laten mislukken. Met hun beperkte 
waarnemingsmogelijkheden hadden 
ze toch vaak een goede kijk op wat 
ze van de natuur konden verwachten 
en konden ze hun inspanningen voor 
het produceren van hun voedsel 
hierop afstemmen.

De wereld is veranderd. De IJsheiligen 
hebben hun plaats moeten afstaan 
aan het KNMI, dat natuurlijk vele 
malen nauwkeuriger te werk gaat 
en dat met grote precisie ruim van 
tevoren kan voorspellen waar de 
wind vandaan komt en hoeveel 
druppels water er bij wijze van 
spreken wanneer en waar zullen gaan 
vallen.
Intussen wordt het steeds duidelijker 
dat niet de dagelijkse weerberichten 
maar de veranderingen op langere 
termijn ons zorgen zouden moeten 
baren. Want we kunnen niet meer om 

de klimaatveranderingen heen. Deze 
worden langzaam maar zeker steeds 
duidelijker, met waarneembare 
invloeden op de verschillende 
seizoenen. Hoewel we dit niet altijd 
tot ons laten doordringen is er in de 
media toch geleidelijk een andere 
benadering te bespeuren. Sinds 
enkele jaren wordt meer gesproken 
over moeder aarde, de planeet, de 
levensbron, waar we hoe dan ook 
afhankelijk van zijn. Hierbij wordt ook 
steeds vaker de vraag gesteld of onze 
aarde het nog wel aan kan. Zeker 
als we denken aan de toenemende 
bevolkingsdruk, het ongebreidelde 
gebruik van grondstoffen, het 
kappen van tropische regenwouden, 
de massale productie van ons 
afval, enzovoort. We zullen moeten 
beseffen dat we maar één aarde 
hebben en dat er geen andere voor 
ons beschikbaar is.

Wat opvalt is dat het onbeperkt 
vertrouwen in de techniek tanende 
is. In tegenstelling tot vroegere 
jaren wordt de opmerking dat de 
techniek alles wel zal oplossen 
steeds minder vaak gehoord. Al in 
1972 werd er in het rapport van de 
Club van Rome gewaarschuwd dat 
er voor ons mensen een grens zit 
aan onze manier van omgaan met 
de natuur en het opsouperen van 
de grondstoffen. Als mensen zijn we 
maar een bescheiden onderdeel van 
de totale natuur. Maar we gedragen 
ons als heer en meester met veel te 
weinig oog voor de ons omringende 
natuur en de dierenwereld. We zijn 
nog steeds bezig met het uitkleden 

van onze planeet. Geen mooi 
vooruitzicht voor de generaties 
die na ons komen en waarvoor we 
toch de volle verantwoordelijkheid 
dragen.
Gelukkig dringt ook in de politiek 
langzaam het besef door dat het niet 
op dezelfde manier door kan gaan. 
De stikstof- en de CO2-discussie is 
hiervan een duidelijk voorbeeld.
Het is een mondiaal probleem 
geworden. We kunnen dit niet meer 
ontkennen. 

Misschien kunnen de IJsheiligen ons 
nog eens opnieuw aan het denken 
zetten.
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IJsheiligen 
De maand mei is traditioneel de maand van de feestdagen van de drie IJsheiligen: de Heilige 
Pancratius op 12 mei, Sint Servatius op 13 mei en op 14 mei Sint Bonifacius. Al eeuwen lang geldt 
volgens de traditie dat na deze feestdagen het gevaar voor nachtvorst voorbij is. Vandaar de 
naam IJsheiligen, maar de heiligen zelf hebben er eigenlijk niets mee van doen. Omdat het gaat 
om de feestdagen halverwege de maand mei, hebben ze vanaf de Middeleeuwen de benaming 
van IJsheiligen gekregen. Pancratius leefde op het einde van de derde eeuw evenals Bonifacius. 
Servatius was in de vierde eeuw de eerste bisschop van Maastricht. In sommige gebieden maakten 
ook de Heilige Mamertus (11 mei) en de Heilige Sophia van Rome (15 mei) deel uit van de IJsheiligen. 

Tot verbazing van veel mensen 

in Nederland was er tot in mei 

nog vorst aan de grond. Voor 

boeren is dit een verschrikking 

voor hun gewassen. In april is 

het niet meer zo gebruikelijk 

dat er nachtvorst optreedt. Toch 

ligt de datum van de laatste 

kans op vorst pas in deze maand 

met de IJsheiligen. Deze dagen 

zijn vernoemd naar katholieke 

heiligen van wie de naamdagen 

vallen op de dagen van 11 tot en 

met 15 mei.

14 WWW.DEROEROM.NL


