


Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 geschreven en snel volgden erandere. Jammer genoeg is ergeen direct bewijs dat Johannesde Laet betrokken was bij hetmaken van de zonnewijzer aande Jacobikerk uit 1463.Deze zonnewijzer trekt eengroot aantal individuele bezoe-kers uit binnen- en buitenland.Vaak komen ze als groep tijdenseen excursie georganiseerddoor een van de buitenlandsezonnewijzerverenigingen. Wekunnen dan voor de zuidmuurvan de Jacobikerk een druk foto-graferend gezelschap aantref-fen zonder dat meteen duidelijkis wat hen zo fascineert. Aan dezonnewijzer, naast de kleinezuiderpoort van de kerk, loopjemakkelijk voorbij.De uurlijnen en de gotische cij-fers zijn gekapt in een blokroodbruine zandsteen. De urenlopen van VI via XII tot VI. Naenig puzzelen is binnen de mid-delste cirkel het jaartal 1463 enlinks en rechts onderaan eenmetselaarsteken te onderschei-den. Vanuit het centrum van decirkel steekt een koperen staaf(de stijl), die in de richting van de hemelnoordpool wijst. Deschaduw van de stijl wijst detijd aan. De zonnewijzer steektaan de westkant iets in demuur, omdat de zuidmuur enigegraden uit het zuiden staat.Er zijn in de tweede helft van de15e eeuw natuurlijk veel meer'moderne' zonnewijzers ge-maakt en verloren gegaan.Utrecht bezit nu de enige geda-teerde

poolstijlzonnewijzer uitde beginperiode van de moder-ne westerse tijdmeting. DatUtrecht dit belangrijk minimo-nument nog bezit is te danken aan mevrouw J.G. van Cittert-Eymers (van 1955 tot 1968 direc-teur van het Universiteitsmuse-um). Toen zij deze zonnewijzerin de jaren zeventig van de vori-ge eeuw in deplorabele toe-stand aantrof, realiseerde zezich dat het ging om een uitzon-derlijk 'historisch document inde geschiedenis van de tijdme-ting'. Zij zorgde ervoor dat dezonnewijzer gerestaureerd enherplaatst werd en bij de toen-malige restauratie van de Jaco-bikerk niet op de schroothoopterechtkwam. 17e eeuwse Utrechtsezonnewijzers Pas in de 17e eeuw werd hetaantal zonnewijzers op Utrecht-se kerken flink uitgebreid. DeUtrechtse Vroedschap (gemeen-tebestuur) besloot in 1625 dat erop de Dom, de Jacobikerk, de Ni-colaaskerk, de Geertekerk enhet stadhuis nieuwe zonnewij-zers geplaatst moesten worden.Deze zonnewijzers waren nodigom de torenuurwerken gelijk tezetten. Die liepen toen nog zoonregelmatig, dat de tijd die zeaangaven van klok tot klok ver-schillend was. Uit het luiden van De opvallende zonnewijzeraan de Jacobikerk.De oorspronkelijke plaat isuit 1626. Wat we nu zienis een latere restauratie. De 'Brou-zonnewijzer'op het plein voor deingang van de Janskerk % vereniging
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Oud-Utrecht 2003. - Dl.76 een wiskundig bewijs van dejuistheid) kwam pas meer daneen eeuw later (1640, M. deVaulezard). Lange tijd was Broude enige plaats waar dit typezonnewijzer was uitgevoerd. Deafgelopen 25 jaar is hij, mededoor de oplevende belangstel-ling voor de zonnewijzerkunde,erg populair geworden in Euro-pa en de Verenigde Staten.De plaats voor de ingang van deJanskerk is ideaal: het is een vande weinige plaatsen in de bin-nenstad die lang door de zonbeschenen wordt. Bovendienkomt er veel publiek. De eersteuitvoering was geen lang levenbeschoren door het slecht geko-zen materiaal (kunststofplaten).In 2001 is de zonnewijzer geheelvernieuwd. De kunststofplatenwerden vervangen door hard-steen, dat veel beter bestand istegen weersinvloeden. Nieuwe zonnewijzers Om te vieren dat de Zonnewij-zerkring 25 jaar bestaat zijn inUtrecht verschillende manifes-taties gepland. Zo krijgt deDomtoren weer een zonnewij-zer op de plaats waar die op hetmodel van L. Koentz uit 1838 tezien is. Bovendien komt er aande zuidzijde boven de ingangvan de Buurkerk een zonnewij-zer naar een model dat achtereen gevel van een huis aan deSpringweg gevonden is.Verder wordt er in de oude hor-tus botanicus achter het Univer-siteitsmuseum een nieuw zon-newijzer geplaatst op eenprachtig

i8e eeuws voetstuk dataanwezig was op het Archeolo-gisch en Bouwhistorische Cen-trum. Het wordt een bolvormigepoolstijlzonnewijzer van hettype dat ook in de Emmalaan tezien is. Deze zonnewijzer wordtvervaardigd door een van de le-den van De Zonnewijzerkring. Hans (J.A.F.) de Rijk is gepensioneerdwis- en natuurkundeleraar. Van zijn veleboeken kregen vooral die over M.C. Escherveel (internationale) belangstelling. die nu ongeveer 160 leden telt,heeft in Utrecht zijn sporen ach-tergelaten. Utrecht was de eerste stad in Ne-derland waar een zeer bijzonderezonnewijzer gerealiseerd werd.De 'gewone' zonnewijzer heeftaltijd een schaduwgever (degnomon) die naar de hemel-noordpool wijst. Zo'n zonnewij-zer is niet zo geschikt voor eendrukbezocht openbaar plein,want de gnomon kan gemakke-lijk beschadigd worden. In 1983stelde het bestuur van De Zon-newijzerkring de gemeente voorom een zonnewijzer te ontwer-pen waarbij geen gnomon no-dig is. Deze zonnewijzer, naareen ontwerp van de auteur vandit artikel, is in 1983 bij gelegen-heid van het lustrum van DeZonnewijzerkring gerealiseerdop het Janskerkhof.In het plaveisel voor de Janskerkligt nu een grote ellips (van tienbij acht meter) waarop de uurcij-fers zijn aangebracht. Op de kor-te as van de ellips ligt de datum-plaat. Wie de tijd wil

aflezen,moet op de datumplaat op dejuiste datum gaan staan. Zijnschaduw of het verlengde daar-van zal dan op de ellips de tijdaangeven. Na het ingaan van dezomertijd moet er een uur bijge-teld worden. De zonnewijzer isook te gebruiken als het zwaarbewolkt is. Dan is het mogelijk tebepalen waar de zon staat. Datkan door op de juiste datum vande datumschaal te gaan staan,op een horloge te kijken hoe laathet is en vervolgens de richtingop te zoeken waar deze tijd op deellips te vinden is. Dat is ook derichting waarin de zon staat.Het prototype van deze zonne-wijzer vinden we in het Fransestadje Brou op het plein voor dekerk. Hij is waarschijnlijk in 1506gemaakt en in de loop der eeu-wen enige malen gerestaureerd.De ellips heeft een lange as vanelf meter en een korte van achtmeter. De uitvinder van dit typezonnewijzer is niet bekend ende eerste publicatie erover (met Het voetstuk voor dezonnewijzer die in dehortus botanicus, achterhet Universiteitsmuseum,geplaatst wordt Noten 1.   Voor dit artikel is naast het in noot 2genoemde overzichtswerk gebruik ge-maakt van de Bulletins van de Zonne-wijzerkring 1978 - 2002 en BrunoErnst (pseudoniem van J.A.F, de Rijk),25 eeuwen tijdmeting (Amsterdam,Aramith, 1988); idem, De zon als klok(Z.p. 1983). 2.   J.G. van Cittert publiceerde in

1972Zonnewijzers aan en bij gebouwen inNederland en enige astronomische(toren)uurwerken, in 1984 volgdesamen met M. Hagen een sterk uitge-breide uitgave onder de titel Zonne-wijzers in Nederland (Zutphen, DeWalburg Pers, Zutphen, 1984). Zijwas in 1978 ook een van de oprichtersvan De Zonnewijzerkring. 65 vereniging Oud>Utrecht juni 2003


