
Als het regent en de zon schijnt 34: Zonneregen duurt niet lang
(with English summary)

A sunshiny shower
won’t last half an hour.
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In Thüringen kent men het gezegde: Sunreen gächt de alln Weiwer heem.1 Dit naar huis jagen
van de oude wijven, heeft te maken met de magische kwaliteiten van de zonneregen.2 In een
aanroep uit Mecklenburg heet het: Sünnenrägen, mak mi nich natt, wat wordt uitgebreid tot:

Sünnenrägen, mak mi nich natt, 
Mak de Rostocker Wiwer natt 

Of:
Sellmann schitt in ’t Botterfatt.

[Ook in Finland zien we iemand, een man, Lehtola genaamd, zitten schijten, maar gewoonlijk is
het een oude vrouw, de heks (zie §12).3]
Gecombineerd zien we deze regels in een rijmpje uit Braunschweig:

1 ThürWb V, 1294: Kreis Gera: Lik, Pöl; Kreis Eisb: Raus, Kreis Zeitz: Wit. Vgl. RheinWb III, 730: Hannes,
Schlabannes, Schlabocksenben, jog die al Weiwer vun der Hochzeit hem Mosfrk. Eerenbeemt 1974, 94: ‘Regen uit
het noordoosten en het kijven van oude wijven houdt drie dagen aan,’ zegt de boer. ID., 95: Als tijdens de regen de
zon schijnt [...]. In zo’n geval is het zeker, dat het ook de volgende dag zal regenen. 
2 In het WNT vinden we bij zonneregen: 1. regen die valt terwijl de zon schijnt (?); 2. dichterlijk: regen van
zonnestralen. Het begrip ‘zonneregen’ is dus niet bekend in het Nederlands. Vaux gebruikt de term Sunshower en
merkt op: ‘many of the English-speaking respondents indicated that they had not heard this term; others indicated
that it referred to intense sun without rain, parallel to French bain de soleil’ (zonnebad[en], sunbath[e]). Andere van
dergelijke termen: English 6: liquid sunshine (Hawaii). English 7: Indian shower [Ferro Ruibal 2007, 70: ‘chiova
india’] lijkt me een verwarring met Indian summer (zomer in de herfst). In Fijian 2-4 wordt gesproken van ‘softener
of the sun’, ‘damper of the dust’, ‘chaser of the sun’, in Georgian ‘the sun is washing its face’, in German 2:
Sonnenregen ‘sun-rain’, in Greek 2: Iljos me dhondia ‘sun with teeth’ (clear sky, but cold which bites?).
Unexplained is Serbian (?) 4: tonja, from Tuzla, N Bosnia (something like ‘flood’?). In Vaux’s Poll sunshower
scored 34.29%, liquid sun 0.74%, pineapple rain (0.03%), terwijl 55.15% have no term or expression for this [6.43%:
Devil beating his wife; 3.37% other]. Zie ook Armenian 7: arevmagh ‘sun shower’; [Zweeds Solregn]. Ferro Ruibal
2007, 70: o sol lava a cara [de zon wast zijn gezicht] uit Carballiño (Galicië); Grieks: ‘ήλιος με δόντια of ‘ήλιος
μπαμπινιώτης ‘sol con dentes’. Wikipedia Sunshower: In Hawaii, it is known as ‘Ghost Rain’, // maar ook als
pineapple-juice, waarop annathea (Aug 24, 2001) reageerde: ‘where I came from in Hawaii (upcountry Maui) we
called such rainfalls Pukalani. It's the name of a little town in Maui, which means "hole in the heavens". Some quirk
of geography dictated that when it's raining in Pukalani, it's sunny on the rest of the island, and vice versa. Also, it
rains more frequently there than anywhere else on the island (this isn't scientific fact, just how I remember it). It's
very neat. It's such a tiny town that when you're standing in the middle of it, you can literally see the one rain cloud
that's pouring water all over you, sitting alone in the middle of the sky. And when it's sunny, you can see the hole in
the clouds that are pouring water all over the rest of the island, where the sunlight is streaming through.’ rschram
(Aug 24, 2001): Pineapple juice is certifiably an invention of the tourism industry. // For ‘damper of the dust’, vgl.
VS: puts a damper on the sun (rain are the tears of the Devils wife; done to spoil the total enjoyment of the
sunshine). In het Frans wordt voor zonneregen de omschrijving pluie du soleil gebruikt (DdS 72b). Wikipedia: In
Sweden it's called vitterväder. [Dit is ‘letter(kundig)-weer’.] In Guyana, it is known as "Sun-Rain ". In Venezuela,
the word cachimba [= waterpijp, hookah] refers to raining while sunny. // Aleco (2007-01-02): In Norwegian we call
it Solregn. // Sweden (myrpou, 2014): Vitterväder - Vittra Weather (Vittra are a little people that lives under the
ground in northern Sweden in folklore). Romania (Bezbojnicul): ploua cu soare. „ șÎ i bate dracu nevasta” („The
devil is beating his wife”) is also used. Idem (Lonaticus): Soare cu dinti = Sun with teeth = Bright sun and clear skies
during cold weather. // yohney (2014): Germany: Sonnenschauer. // linguófilo (Argentina, Jan 16, 2015): Según
Wikipedia, en Venezuela se le denomina cachimba a este fenómeno. Aunque ni el diccionario de Wordreference ni
el de la RAE lo confirman... // Gold 2001, 452: “González de Holguín en su edición príncipe trae yppu y los
compuestos ypupara y chiraupara, propiamente ‘lluvia con sol’, que es el significado que conservaba la variante
chirapa, de donde viene el peruanismo chirapa o chilampa ‘lluvia con sol’, ‘neblina’. Mossi da los mismos”
(Corominas 1944:8; the first four words are Quechua and the last two are Peruvian Spanish).
3 I-Ä Fin 1 (Familienname eines Mannes). H-Ä Fin 2 (ämmä ‘de oude [vrouw]’), H-Ä Fin 3 (idem, achter een lemig
veld), H-Ä Fin 4 (in het midden van een aardappelpot of een terige brijpot), H-Ä Fin 5 (met de kont naar boven als
een pot), H-Ä Fin 6 (haar kont is zwart als een pot), H-Ä Fin 7 (zwart als een pekpot), H-Ä Fin 8 (zwart als een pot,
morgen idem), H-Ä Fin 9 (muija ‘een oude [vrouw]’), H-Ä Fin 10 (idem, midden op een zomerdag). In H-Ä Fin 1 is
sprake van ‘oude vrouwen’, die pissen en ‘laden’, d.w.z. ‘schijten’. Het pissen is ook bekend van de op de bezem
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Sunnenrâ’en, mak mik nich nat, 
Mâk de ôlen wîwer nat, 
Leiwe sunne, kumm erunner,
Let den râ’en bowen.4

In Sleeswijk-Holstein lopen de kinderen bij Sünnregen dansend rond en zingen: Sünnregen, wi
ward ni natt; en een spreukje zegt: Sünnregen duurt nit lang.5 Om bij de oude wijven te blijven:
in Thüringen kent men het gezegde: Sonnenregen und Altweibertanz dauern nicht lange, in
Pruisen: Sonnerejen en Oolwiewerdanz dure nich lang, in Pfalz: Sunneregen un Altweiwerdänz
dauern net lang, maar in het Rijnland zegt men: Mairegen un al Wiwerdanz duren nich lang en in
Zwaben: Morgenregen und Altweibertanz dauren net lang.6 Een kinderspreuk uit Oostenrijk luidt:
Sunnregen, Sunnregen, da wird’s bald wieder schön werden. Ook de Vietnamezen, de Finnen,
Jakoeten, Tsjuwassen, Baschkieren en Kirgiezen zeggen, dat het zo weer over gaat, in Portugal:
não tarda a passar, in Italië: no dura un’ ora.7 In Engeland en de VS:

A sunshiny shower 
won’t last half an hour; 

en ook de Vlamingen weten: 
Zonneschijn met regen 
Heeft geen langen duur 
En ontvolkt de wegen 
Hoogstens een half uur, 

rijdende heksen (H-Ä Deu 1).
4 MecklWb VI, 1100 (WINKlost; Wo. Sa.; PABroock. KÜ 3, 340; ME 4, 964) = Misc. Deu; HDA VII, 586. De actie
van Sellmann wordt aan kabouters en heksen en ook wel de duivel toegeschreven. Sell-mann betekent ‘de man
zaliger’, de overleden man.
5 Sl-HoWb IV, 964: Prb; Om VI Deu. Algemener Teenstra 1846, 86: Plotselijke regens zijn niet lang van duur.
6 ThürWb V, 1294: ºHMols OSchw; PreusWb V, 709 (Zies. I, 129); PfälzWb VI, 173: Fr-Eppst; RheinWb V, 771:
Gummb-Berghsn. III, 728: de Altweiwerdanz is het slot van het huwelijksfeest (ID., 730: Hannes, Schlabannes,
Schlabocksenben, jog die al Weiwer vun der Hochzeit hem! Mosfk). Ook van andere weerverschijnselen wordt dit
gezegd: Temps pommelé, pomme ridée et femme fardée, ne sont pas de longue durée en Spaans: Cielo aborregado / y
rostro de mujer muj afeitado, / largo tiempo no han durado. De Franse appelwolken en Spaanse schapewolkjes en een
opgemaakte vrouw (Knapp 1939, 30). ZwabWb I, 163: Ook: Morgenregen und Altweibertänz’ sind nur ein Weile schön

und hant kurz Schwänz’ en Morgenregen und Altweiberweh Sind um 9 nienen mehr. In Maasbree wordt gezegd: as het no
5 oor drug blift hebben de ouj wiever kirmis. (www.mijnwoordenboek.nl/dialect) WAT XI, 886: ouvrou (geseltaal) 1.
Eggenote; 2. (een als vroedvrouw optredende vrouw); soos ’n ouvrou se dans (zelden: draf) ‘zoals de dans van een oude
vrouw’ (geseltaal; ongewoon; gew. i.v.m. die weer) Gou verby: Die môreweer is soos ’n ouvrouw se dans ‘het
morgenweer is ...’ (ook: is nes ’n ouvrou se dans). ZwabWb 5, 238: Regen-Regen-Tropfen, Die alten Weiber kopfen.
WbElsäs II, 241: Morgenrëgen und Wiwerweh, AmNochmottag ist niene nit meh of zu Mittaj ist nix meh; Morjəràjə ù
Wiwərwiè eś Nyùmətà nit miè. PreusWb IV, 778: Rejen am Morjen on ool Wiewerdanz duure nich lang; ID., 787: Wenn
daot ut Norden to rejene anfangt, dänn hält daot dree Doag ut, so as wenn olle Wiewe aon to daonze fange. Eerenbeemt
1974, 94: Een ochtendregen is van korte duur, vooral als de regen nog voor zonsopgang valt: Regen bij dageraad, geen
die daarvoor het reizen laat. // Meteo Maarssen Weerspreuken: Morgenregen, een oude wijven[d]ans. Regen voor acht
uur, is van korte duur. Regen voor negen uur, is niet van lange duur. Fijne regen vroeg in de morgen, zal zeker u mooi
weer bezorgen. ‘s Morgens regen, ‘s middags (of: ’s avonds) droge wegen. Als het regent voor acht uren, 't zal niet de
hele dag duren. Echter: Ochtend regen, houdt de pelgrims tegen. Swainson 1873, 211: Czechs and Poles say: Morning
rain and women’s tears are soon over. The Suabian peasants: Morgenregen und Waiberwai Sind um Zehne nimmermai.
Seiler 1922, 224: Morgarega un Wiberweh ist um Nüni (neun Uhr) nienameh (Hö. 77). Ook: Hunnehinken und
Fruenslüekranken, de duert nich lange (Scha. 388). // Ashliman, ‘Superstitions from Europe’: Germany: ‘Should it rain
in the morning, then the afternoon will have better weather if old women clear their throats. (naar Grimm, 826)
7 Om VI Öst; C-V-Vietnam 1; Om VI Fin; Om VI Jakut; Om VI Tschuw, Basch, Kirg; Om VI Port; Om VI It.
Ricardo Sérgio, Recontando Contos Populares (zie boven), zegt over chuva com sol ao casamento da raposa, que
como todos sabemos é de pouca duração (wat zoals we allemaal weten van korte duur is).
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wat blijkbaar komt van het Franse: 
Une ondée ensoleillée 
N’a pas la moindre durée 
Et retient à la demeure 
Au plus une demi-heure.8 

In tegenspraak hiermee is de Franse spreuk: S’il pleut pendant que le soleil brille: averses!9

Oftewel dan komen stortbuiten. Ook in Nederland wordt gezegd: ‘Als de zon schijnt en het
regent, dan haalt zij voor drie dagen regen,’ of ‘dan haalt zij de waterbakken vol,’ in het Drenthse
Zweelo regent het de volgende dag ook.10 In Roemenië is het een voorbode van nog meer regen,
bij de Russen en Syrjaken voor regenweer en de Tsjuwassen zeggen: ‘Dan komt er snel nog een
regen.’11 In Argentinië komen er meerdere stortregens binnen een maand, vanwaar gezegd wordt:
La luna se hizo con agua ‘de maan voorziet zich met water,’ wat lijkt op het Duitse Die Sonne
zieht Wasser.12 In Engeland regent het de volgende dag op dezelfde tijd of Sunshine and shower,
8 Mother Goose Rhymes, 260 nº610 = OM VI Eng uit Devonshire (=OM VI USAa), vgl. never lasts uit Bedfordshire
(= OM VI USAb), vgl. Sunshine shower, rain half an hour, vgl. Om VI Irl uit Kerry: A summer (sunny) shower, it
never lasts a half-an-hour; Beirens nº851 en 852 (= Om VI Fl en OM VI Fr). Swainson 1873, 213: A sunshiny
shower, Never lasts half an hour (Belfordshire). FL from Adams County, Illinois: A sunshine shower / Never lasts
an hour. (Harry Middleton Hyatt, New York 1935, 27 no. 683)
9 Beirens, in: Vk 30, 1925, 32 = Om V Fr.
10 Beirens nº854 naar Harrebomée (niet teruggevonden) = Om V Nied. // Meteo Maarssen Weerspreuken: Regen bij
zonneschijn, nog drie dagen regen. (Ook: Een regenboog aan de lucht, drie dagen regen.) Bergsma, in: Driem.
Bladen 4, 1905, 108: Als de zon schijnt en het regent, regent het den volgenden dag ook (Zweeloo). Swainson 1873,
213: If it rain[s] when the sun shines, it will surely rain the next day about the same hour (Suffolk). Sunshiny rain,
Will soon go again (Devonshire). // Snopes.com: The most prevalent item of folklore attached to sun showers is the
notion that a sun shower ensures a real downpour at the same time the following day. (Sun showers tend not to last
and to be rather light.) They are therefore viewed as harbingers of true storms to come, even as they ever so
thoughtfully pin down the precise date and time when one will need to batten down the hatches. // Rurousha 2012:
It's also believed [in Japan] that if there's a fox wedding, it will rain again later that same day. // Oud Zeeuwsch
gezegde (van mijn moeder): Zonneschijn en nat, dat is morgen weer wat… vanavond regende het terwijl
tegelijkertijd de zon scheen. Ze heeft het vast zelf verzonnen, of er was ooit iemand die het gezegd heeft, dat ze er
om heeft moeten lachen. (Ria, 30 Juli 2009) Volgens mij komen er nog een paar woorden achter. Zonneschijn en nat,
morgen weer wat van dat. (Leen, 02-08-’09) // Ernest Thompson Seton, The Book of Woodcraft and Indian Lore,
1922, 115: If it rains, and the sun is shining at the same time […] it will surely rain to-morrow. (in the chapter
‘General Scouting Outdoors: Old Weather Wisdom’) // Chas.E (06-08-2001): I have heard an old wives tale that if it
rains while the sun is shining, it will rain the next day as well. I've tried to track these rare occurences and it seems to
be true, whenever I've seen rain falling while it's sunny it does indeed rain the next day. I guess it is just a sign of
prolonged unstable weather. // The Frank C. Brown Collection of North Carolina Folklore Vol. VII: Popular… Deel
2 (red. Newman Ivey White), 1977: 6465 If the sun shines during a rain, there will be rain the following day. 6466 If
the sun shines while while it is raining, it is a sign that there will be rain at the same time the next day. 6467 Rain on
Wednesday, and sunshine while it rains, means another rain before Sunday. Coming on Sunday, means rain before
Wednesday. 6468 If it rains when the sun is shining, the «bad man» is whiping his wife, and it will rain again
tomorrow. // BrotherMan (06-07-2013): In my upbringing this weather phenomenon didn't have a name either.
Rather, it was taken as a prediction that it would rain the next day. // [I] remember that if it rains while the sun is out
its gonna rain same time tomorrow and twice as hard. // FL from Adams County, Illinois: If the sun shines during a
rain, we are going to have rain next day. When sunshine and rain come together, it will rain at the same time on the
following day. You may look for snow next day, if the sun appears during a snowfall. (Harry Middleton Hyatt, New
York 1935, 27 nos. 684-686)
11 Om V Rum; Om V Rus; Om V Syrj; Om V Tschuw.
12 Om V Arg = N-Ö Arg 1; N-Ö Deu 1: deze spreuk is zeer algemeen: Sind schräge Streifen von Sonnenlicht in den
Wolken zu sehen, heißt es die Sonne zieht Wasser (ThürWb V, 1291). In Rijnland zegt men: De Sonne treckt
(scheppt, strohlt, zeiht) Wasser, zeiht (schmitt) Strohle, strählt sich, wäscht sich, scheint näs [nog eens] en Schauer
eraus; De Sonne hat Rauen krigt (RheinWb VIII, 212). Baring-Gould (1995, 173f) heeft het volgende citaat uit John
of Brompton’s Chronicle (‘to convince the most sceptical’, dat een draak een storm is): ‘Another remarkable thing is
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rain again to-morrow. Ook in de VS regent het de volgende dag, eveneens ook op dezelfde tijd;
ook wordt wel gezegd: rain for three days, of: there will be a bad storm.13 Ook in Denemarken
brengt de zonneregen de volgende dag regen of een drie dagen durende regen, terwijl het in
Noorwegen een voorteken is van langdurig regenweer. Ook in Zweden regent het de volgende
dag; ze zeggen: Solregn i dag, solregn i morgon. Ook bij de Esten en Fin-Zweden regent het de
volgende dag en de laatsten spreken over ‘Het regenloze weer gaat verloren.’14 In Finland kent
men verschillende spreuken, rond het idee: morgen ook zo, dus: ‘De zon schijnt en het regent,
morgen zal het ook regenen,’ maar ook: ‘Het regent en de zon schijnt, morgen ook.’ Ook zal het
morgen op dezelfde tijd regenen en is het een voorteken van langdurige regen en men zegt ook:
‘Het mooie weer ging verloren.’ Ook bij de Lappen zegt men dat het de volgende dag regent.15 In
Turkije kondigt het een langdurige winter aan of zullen de winterdagen koud zijn; daarnaast is het
een teken, dat het de volgende dag mooi weer wordt, dat het weer mooi zal zijn, heerlijk en
regenloos, dat het zich goed ontwikkelt, dat het in zo’n jaar droog en regenloos zal zijn. Ook in
Rusland is het een voorteken van goed weer. In Italië zagen we (§8): e doman non piove più
(morgen regent het niet meer) en men heeft een mooie spreuk erover: 

Sol e piova, Zon en regen,
‘l Signore Dio lavora de Heer God is aan het werk
col corte in d’arzento met zijn zilveren hof
par far vengér bon tempo. om mooi weer te brengen.
Bon tempo vegnarà, Mooi weer zal komen,
la piova sbalarà. de regen zal wijken.16

In Zweden zegt men: ‘De zonneregen komt niet snel terug.’ Van Finland zagen we al de regel die
alle kanten uitkan, dus ook: morgen zal het niet regenen, dan wordt het regenloos, is het morgen
vrij van regen, zal het regenloze weer weken duren en is het een voorteken van een warme
zomer; en tot slot is er de bekende regel: ‘het zal wel zomer worden,’ die in veel andere regels is

this, that took place during a certain month in the Gulf of Satalia (on the coast of Pamphylia). There appeared a great
and black dragon which came in clouds, and let down his head into the water, whilst his tail seemed turned to the
sky; and the dragon drew the water to him by drinking, with such avidity, that, if any ship, even though laden with
men or any other articles, had been near him when drinking, it would nevertheless have been sucked up and carried
high. In order however to avoid this danger, it is necessary, when people see it, at once to make a great uproar, and to
shout and hammer tables, so that the dragon, hearing the noise, and the voices of those shouting, may withdraw
himself far off. Some people, however, assert that this is not a dragon, but the sun drawing up the waters of the sea;
which seems more probable.’ (apud Twysden, Hist. Anglicæ Script. X (1652) 1216. Baring-Gould comments: ‘Such
is John of Brompton’s account of a waterspout.’ Harrebomée II, 439: De zon trekt water. ‘Op den man, die, uit
eigenbelang, eens anders ondernemingen in de hand werkt, maar vooral op den omgekochten regter wordt dit
spreekwoord toegepast.’ Van Dale 1984, 3352: het zonnetje haalt water, gaat water halen, schijnt zo bleek dat men
regen kan verwachten. ID., 3521: de zon gaat water halen (gew. put, pompt water); vgl. Harrebomée II, 505: Als de
zon zoo bleek schijnt, wil ’t gemeenlijk regenen. ‘Dit spreekwoord wordt toegepast, zegt v. Alkemade, “op de liefde-
vonk der verliefden.”’
13 Om V Eng, vgl. F-V Eng 10: a sign that ‘worse remains behind’ (het ergste moet nog komen); and, in a few
minutes, the weather was as insufferable as ever. Vgl. Om V Irl: Zo’n regenbui is een voorteken van slecht weer: A
sunny shower is a heavy shower. Om V USA (met lange bronnenlijst). Ferro Ruibal 2007, 69 naar Wikipedia:
‘Anecdotally, it’s said that a sunshower is a sign that rain will occur again soon, specifically that it will rain the next
day’ en hetzelfde wordt uitgedrukt in de Portugese spreuk Quando chove e faz sol é sinal de outra maior. 
14 Om V Dän; Om V Nor; Om V Schw; Om V Est; Om V FinSchw.
15 Om V Fin (met enorme lijst bronnen); Om V Lap.
16 Om V Tür = V.o, r; Om VI Tür = V.n, q, s, vgl. V.p: het zal mooi weer worden, er zal geen wind zijn; Om VI Rus;
Om VI It; zie ook E-S It 7: ‘morgen zal het niet regenen’.
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ingeschoven, maar ook los voorkomt. De Rus-Finnen kennen die regel ook, evenals dat het
morgen regenvrij weer zal zijn.17

In Turkije is de zonneregen een teken, dat de vijanden overwonnen worden, dat het een krijgsjaar
zal zijn, dat er vrede zal komen of dat de zeekrijgers vrede sluiten en eerder zagen we de geesten
in de onderwereld vrede sluiten (§20). In Spanje heet het: Agua y sol, guerra en Sebastopol, wat
wil zeggen: ver van ons bed, maar in de Provence is het weer van Marseille.18 In Baskenland is
zon en regen maarts weer, en maarts weer is ’s morgens zonneschijn en ’s middags regen, in
Polen aprilweer.19

In Turkije is de zonneregen ook een teken, dat veel dochtertjes worden geboren, en wordt een
vrouw, veroordeeld tot kinderloosheid, geboorterijp, als ze bij zonneregen onder de regenboog
gaat staan. Ook zal de vrouw, die dan onder de regenboog gaat staan, haar man vinden en
omgekeerd. In de VS moet je dan een rots (steen, baksteen) oppakken en eronder zoeken naar een
haar (draad). Als je er een vindt, dan heeft die de kleur van het haar van je aanstaande. Een
andere methode is spugen onder een rots en als je de volgende dag eronder kijkt, zie je een haar
van de man met wie je gaat trouwen.20 In Finland is het een teken, dat er hooi zal zijn voor de
bruiloft, of dat men op een bruiloft wordt uitgenodigd. Als de zonneregen tijdens de bruiloft
plaats heeft, betekent dat geluk voor het nieuwe paar, of dat het paar veel geld en veel strijd zal
hebben, terwijl in Duitsland het ongeluk betekent. Maar in Thüringen zeggen ze: regnet es in den
Brautkranz, während die Sonne scheint, wird das Paar reich. In Argentinië heeft men het

17 Om VI Schw, reeds uit 1662, echter zonder Zweeds origineel; Om VI Fin (met eindeloos aantal varianten voor de
‘zal-wel-zomer’-regel; Om VI Rus-Fin.
18 Om VII Tür = V.y, z, x, ac, zie D-Ö Tür 1 (V.af: Devs); Om VII Sp: 2x Castelaans en Catalaans: Déu ens do pluja
i bon sol, i guerra a Sebastopol (God geeft ons regen en goede zon, en oorlog in S.). Sebastopol is bekend van de
Krim-oorlog (inname in 1855), in Nederland bekend in de zegswijze: Hij is naar de Krim. (Har I, xlvii): ‘When the
famous “Tatar message” came, affirming the capture of Sebastopol, all Europe rejoiced’ (Stephens 1893, 110).
Michel Deschrijver in zijn dissertatie Bijdragen tot een sagenboek van Poperinge en aanpalende gemeenten, uit
1961 aan de R.U. Gent (p. 113 nº232 verteld door de 72-jarige Irma Bouet, landbouwster te Westouter) heeft het
verhaal over de Abbé van Westouter: ‘... e gienk isj verkeerd up z’n ezel nao Sebastopol. Jaon, en adde en ezel. En in
plekke van mi z’n aanzichte nao d’n kop te zitt’n, e zat isj andersieme d’r up; mi z’n rik nao d’n kop. En e geenk isj
ezo nao Sebastopol. Gaon vicht’n. (Hij ging achterstevoren – met z’n rug naar de kop – op de ezel zitten en maakte
zo een heksenvlucht om in Sebastopol te gaan vechten!). Op de afbeelding ‘Café chez Satan’ (Remise, Diableries,
1978) wordt een Poule Sebastopol bijgehouden. ParemioRom: Agua y sol, y guerra en Sebastopol (Castilian,
Spanish): Comments: La segunda parte de la paremia constituye un caso excepcional de referencia a un lugar y a un
hecho bien lejanos [= ver weg]. (Martínez Kleiser, 61) [Celedonio Pérez, Redactor Jefe de La Opinión-El Correo de
Zamora, 12 Marzo 2014: Agua, sol y guerra en Sebastopol. La frase se puso de moda en España en la segunda mitad
del siglo XIX cuando el mercado cerealista ibérico se benefició de la desestabilización que se produjo en parte de
Europa por la Guerra de Crimea (1854-1856). Los turcos, ayudados por Francia e Inglaterra, tomaron Sebastopol que
defendían los rusos, los auspiciadores del conflicto. El granero cerealista ucraniano se llenó de telarañas por el clima
bélico y las paneras castellanas sirvieron grano -caro- a muchos países europeos.] Dus het ver weg zijn heeft er niets
mee te maken. Het spreekwoord wil zeggen: water en zon en oorlog in S. zijn de beste dingen om goede zaken te
doen. Quouro plòu e souleio, [/] Fai lou tèms de Marsiho (Occitan) Cuando llueve y hace sol, [/] Hace el tiempo de
Marsella (Marseille). Gloss: [...] allusion à la cantilène enfantine: Plòu, plòu, souleio, [/] Sus lou pont de Marsiho,
etc. Comments: El testimonio de la glosa no corresponde a un refrán estrictamente meteorológico. En cualquier caso,
la paremia de las ficha, en grafía normativa, se transcribe así: Quora plòu e solelha, [/] Fai lo tèmps de Marselha.
Nótese que el refrán esconde la realización tradicional del topónimo Marselha en provenzal (Marseio). (Mistral II,
285)
19 Eguzki eta euri, martxoko eguraldi (‘sol y lluvia, el tiempo de marzo’); Martxoko eguraldi, goizean eguzki ta
arratsalden euri (Maarts weer, ‘s morgens zonneschijn en ‘s middags regen) (Proverbios en vasco). Gold 2001, 453:
Polish: Kwiecie´n piecie´n wcie¸ z przeplata troche¸ zimy, troche¸ lata ‘April weather, rain and sunshine both
together’.
20 N-Q Tür 1 = V.u; N-Q Tür 2; N-O Tür 1; N-O USA 1 (meerdere bronnen); N-O USA 2.
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gezegde, dat de bruid, die op zo’n dag trouwt, uit de pot heeft gegeten, d.w.z. seks voor het
huwelijk heeft gehad; variaties zijn, dat ze zonder lepel uit de pot of de pan heeft gegeten.21

English summary

In Thuringia they have the saying, ‘Sun-rain chases the old women home.’ This chasing home of
the old women is connected with the magical qualities of the sun-rain. In an exclamation from
Mecklenburg it is said: ‘Sun-rain, don’t make me wet,’ which is extended with the line, ‘make the
women from Rostock wet;’ or with, ‘Sellmann shits in the butter-tub’ (see §12). We see these
lines combined in a nursery rhyme from German Braunschweig: ‘Sun-rain, don’t make me wet,
make the old women wet; dear sun, come down, leave the rain on high.’
In Schleswig-Holstein the children walk during the sun-rain, dancing around and singing: ‘Sun-
rain, we don’t get wet,’ and a little maxim says: ‘Sun-rain doesn’t last long.’ To continue with the
old women: in Thuringia they have the saying: ‘Sun-rain and old-women dance don’t last long,’
which is also known in Prussia, the Pfalz, but in the Rhineland they say: ‘Mai-rain and old-
women dance don’t last long,’ and in Swabia: ‘Morning-rain and old-women dance don’t last
long.’ A children’s maxim from Austria says: ‘Sun-rain, sun-rain, it will soon be beautiful
[weather] again.’ Also the Vietnamese, the Fins, the Jakuts, Chuwas, Bashkir and Kirgis say, that
it will pass soon, as in Portugal it won’t linger in passing, and in Italy it won’t last an hour. In
England and the US ‘a sunshiny shower / won’t last half an hour,’ and also the Flemish know:
‘Sunshine with rain doesn’t last long and empties the roads of people for no more than half an
hour,’ which seems to have come from the French: ‘A shower while the sun shines has not the
least length and keeps at home at the most half an hour.’
Contradicting this is the French maxim: ‘When it rains while the sun shines: downpour!’ So it is a
sign of heavy showers to come. Also in the Netherlands they say: ‘When the sun shines and it
rains, then she [the sun] draws rain for three days’, or then she draws the tanks full, in Zweelo in
the Dutch province Drenthe it also rains the next day. In Rumania it is a harbinger of more rain,
with the Russians and Syrjaks for rain-weather and the Chuwas say: ‘Then there will soon come
another rain.’ In Argentine there will come several heavy showers within a month, which is why
they say, ‘The moon provides itself with water,’ which resembles the German maxim ‘The sun
draws water.’ In England it rains the next day at the same time or they say: ‘Sunshine and
shower, rain again to-morrow.’ Also in the US it rains the next day, also at the same time; also
they say: ‘rain for three days,’ or ‘there will be a bad storm.’ Also in Denmark the sun-rain will
bring rain the next day, or three days of rain, while in Norway it is a sign of prolonged rainy
weather. Also in Sweden it rains the next day; they say: ‘Sun-rain today, sun-rain tomorrow.’
Also with the Estonians and Fin-Swedes it rains the next day and the last ones say, ‘the rainless
weather goes lost.’ In Finland they have several maxims with the idea: tomorrow also, so: ‘The

21 N-O Fin 3 (de zon fladdert, weet niet wat hij wil); N-O Fin 2; N-O Fin 4, 5; N-O Deu 1 (= HDA VII, 601);
ThürWb V, 1292; N-O Arg 1: La novia que se ha casado en ese dia, ha comido en la olla. Vaux: Op de Cape Verde
Islands wordt gezegd: A sunshower on one's wedding day means that the groom has eaten unheated food. Vgl. in
Nederland wordt wel gezegd: Zij heeft de kat niet gevoerd, wanneer het slecht weer op de trouwdag is, hetgeen een
teken is, dat het huwelijk niet gelukkig zal zijn (Laan 1977, 177, die de Cock citeert over de kat als het dier van Freia
of Frigg, de oud-Germaanse godin van liefde en huwelijk: wanneer de bruid verzuimde de kat goed te verzorgen, dan
was Freia/Holda haar niet welgezind). Vaux Norwegian: A sunshower on one’s wedding day is auspicious for the
bride (een goed teken dus). Ook van gewone regen op huwelijksdag: So viel Tropfen Regen, so viel Glück und
Segen. So viel Flocken Schnee, so viel Ach und Weh (algemeen); Die Braut im Regen gibt in Küch und Keller Segen,
maar ook: Regen am Hochzeitstag bedeutet Tränen (PreusWb IV, 779). Hess-Nass II, 809: In den Kranz de Reggen /
Bringet se (die Braut) üme den Seggen.
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sun shines and it rains, tomorrow it will also rain,’ but also: ‘It rains and the sun shines, tomorrow
also.’ Also it will rain tomorrow at the same time and it is a sign of prolonged rain, and they also
say: ‘The beautiful weather went lost.’ Also the Laps say that it rains the next day. In Turkey it
announces a long winter or the winter-days will be cold; next to that it is a sign that the next day
the weather will be good, that the weather will be good, lovely and rainless, will develop good,
that the weather in such a year will be dry and rainless. Also in Russia it is a sign of good
weather. In Italy as we have seen (§8), tomorrow it won’t rain no more, and they have a nice
rhyme about it: ‘Sun and rain, the Lord God labours with his silver court to bring fair weather.
Fair weather will come, the rain will yield.’
In Sweden they say: ‘The sun-rain doesn’t come back soon.’ Concerning Finland, we have
already seen the maxim that can go in every direction, so also: tomorrow it won’t rain, then it
becomes rainless, when tomorrow is free of rain, the rainless weather will last for weeks and it is
a sign of a warm summer, and finally there is the familiar maxim: ‘it will surely become
summer’, which is inserted in many other maxims, but also exists unconnected. The Russian Fins
also know this maxim, as well as that tomorrow the weather will be without rain.
In Turkey the sun-rain is a sign that the enemies will be conquered, that it will be a year of war,
that peace will come or that the sea-warriors will conclude peace, and before we have seen the
spirits in the underworld conclude peace (§20). In Spain they say: ‘Water and sun, war in
Sebastopol,’ meaning far away, but in the Provence it is the weather of Marseilles. In the Bask
region sun and rain is March weather, and March weather is sunshine in the morning and rain in
the afternoon, which is in Poland April weather.
In Turkey, the sun-rain is also a sign that many daughters will be born, and a woman, condemned
to childlessness, will become fruitful, when she goes under the rainbow during a sun-rain. Also a
woman who goes under the rainbow will find her husband and vice versa. In the US you have to
turn over a rock (stone, brick) and search underneath for a hair (strand). If you find one, it will be
the colour of that of your future wife or husband. Another method is spitting under a rock and
when you look the next day, you will see a hair of the man you are going to marry. In Finland it
is a sign that there will be hay before the wedding, or that one will be invited to a wedding. When
the sun-rain takes place during the wedding, it means luck for the new couple, or that the couple
will have much money and much combat, while in Germany it means misfortune. But in
Thuringia they say: when it rains in the bridal wreath while the sun shines, the couple will
become rich. In Argentine they have the saying, that the bride who marries on such a day has
eaten out of the pot, meaning, had sex before the wedding; variations are that she has eaten
without a spoon out of the pot or pan.
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