
1995 : De natste Hemelvaartsdag sinds 1901 
 

Dit jaar valt Hemelvaartsdag op donderdag 13 mei. In 2020 was dat op 21 mei en in 2019 op 30 mei. 
Waarom wisselt dit door de jaren heen? En hoe wordt de datum van Hemelvaartsdag bepaald? 
 

Hemelvaartsdag wordt altijd op een donderdag gevierd en valt altijd op de veertigste dag vanaf 
Pasen. Eerste Paasdag is dag één en Hemelvaartsdag is dag veertig. De vroegst mogelijke 
datum voor Hemelvaartsdag is 30 april en de laatst mogelijk is 3 juni. Dit jaar viel Paaszondag op 
4 april (de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente) en daarom is het 13 mei 
Hemelvaartsdag. 
 

Kerkelijke volle maan 
In 2019 was het op donderdag 21 maart om 2:42 uur volle maan. Op basis van de regel  
‘Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente’ had het op zondag 24 maart 
al eerste Paasdag moeten zijn i.p.v. op 21 april en zou Hemelvaartsdag op 2 mei vallen.  
Waarom werd het dan toch 30 mei? Er wordt niet alleen gerekend met een kerkelijke kalender, 
maar ook met een kerkelijke definitie van volle maan. De kerkelijke volle maan wordt berekend 
aan de hand van een regel die zegt dat de data van de volle maan om de 19 jaar exact hetzelfde 
zijn, terwijl hier in werkelijkheid een paar uur afwijking in zit.  
In het jaar 325 zijn de data van Pasen volgens deze regel in de Juliaanse kalender vastgelegd. 
In 1573 heeft een correctie plaatsgevonden toen de Gregoriaanse kalender werd ingevoerd. 
 

De kerkelijke volle maan viel daardoor in 2019 al in de avond van 20 maart (dus nog in de 
kerkelijke winter). De eerste kerkelijke volle maan in de kerkelijke lente was op vrijdag 19 april. 
Daarom viel Pasen in 2019 op 21 en 22 april en vierden we 30 mei Hemelvaartsdag. 
 

Het weer met Hemelvaartsdag 
Voor christenen is Hemelvaartsdag de dag waarop ze gedenken dat Jezus naar de hemel ging, 
veertig dagen nadat Hij uit de dood was opgestaan. Omdat Hemelvaartsdag meestal ergens in 
mei valt, kan het op Hemelvaartsdag al heerlijk weer zijn. 
 

Op 34 van de Hemelvaartsdagen sinds 1901 is het warmer geweest dan 20 °C.  
Op 50 dagen viel er bovendien helemaal geen regen in De Bilt. 
Sinds het begin van de weermetingen is het zes keer voorgekomen dat het warmer werd  
dan 25 °C, meestal was dat pas eind mei. Hemelvaartsdag 10 mei 1945 (met 25,4 °C goed was 
voor een zesde plaats), is hierop de enige uitzondering. 
 

Het warmst werd het op 27 mei 1954. Toen noteerde De Bilt met 29,2 °C haast een tropische dag 
met flink wat uren zon. Het zonnigst werd het in 2011. Toen viel Hemelvaartsdag laat,  
namelijk pas op 2 juni en ging men al behoorlijk op weg richting de langste dag.  
Met 15,2 uur zon en 22,2 °C in De Bilt was het die dag ideaal weer om de barbecue aan te 
steken. 
 

Het kan ook anders 
Donderdag 13 mei 2010 was een sombere en koude dag waarop de temperatuur al bij 9,2 °C 
bleef steken. De koudste Hemelvaartsdag sinds de metingen in 1901. Alleen in 1950 bleef de 
temperatuur tijdens deze feestdag eveneens beneden de 10 °C. 
 

'Boesterig weer' 
Waar Hemelvaartsdag meestal rustig en redelijk zonnig verliep (op 47 dagen scheen de zon meer 
dan 7 uur) kon het weer ook ronduit slecht zijn. Bijvoorbeeld op 25 mei 1995 toen een zomerse 
periode op Hemelvaartsdag werd afgesloten met zware buien. Op die dag kwam er maar liefst 
37,2 mm water naar beneden en daarmee is 1995 de onbetwiste 'winnaar' in het lijstje van natste 
Hemelvaartsdagen sinds 1901. 
 

 
Streep de 30 vetgedrukte/onderstreepte woorden en jaartallen door in de woordzoeker op de 
volgende pagina.  Ze staan links  rechts, rechts  links, boven  onder en onder  boven. 
De niet doorgestreepte woorden vormen de (overigens enigszins voorspelbare) oplossing. 



 

 
 

OPLOSSING: 
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