
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 De zonnewijzers aan hotel de Kampioente Nieuwersluis In het voorjaar van 1983 werd mevrouw Van Cittert-Eymers door de heer A.J.A.M.Lisman attent gemaakt op de dubbele zonnewijzer hoog aan de hoek van Hotel DeKampioen te Nieuwersluis. Weliswaar had mevrouw Van Cittert-Eymers in 1972 een boek geschreven waarin allehaar toen bekende zonnewijzers van Nederland waren beschreven, en hadden deleden van de in 1978 opgerichte vereniging De Zonnewijzerkring steeds in het heleland gespeurd naar nieuwe vondsten, maar de zonnewijzers van De Kampioen warennooit opgemerkt.... Was het een wonder? Wie hier per auto over de brug rijdt heeft zijn ogen wel andersnodig dan om naar boven te turen; wie per boot hier doorvaart moet alle stuurmans-kunst aanwenden om geen averij te krijgen; zelfs de wandelaar moet hier op zijn tellenpassen. Maar zelfs iemand

die eens voor de brug moet wachten zou dat stel zonnewij-zers niet opvallen. De stijlen waren verdwenen, de stenen waren vies verkleurd en zoverweerd dat de lijnen en tekens bijna niet te zien waren, en de randen waren bij eenvroegere verfbeurt in dezelfde zwarte kleur als de dakgoot geverfd waarbij menkennelijk met welbehagen de fraai ingebeitelde uurcijfers ook met zwarte verf had op-gevuld. Met de kijker bekeken bleek het een rijke vondst te zijn: op beide wijzerplaten warennl. ook datumbogen te zien, naar de dierenriem ingedeeld, met de daarbij behorendetekens van de dierenriem en ook een horizonlijn. Hier en daar in de Vechtstreek is nog wel eens een oude zonnewijzer te zien aan de ge-vel van een kerk of van een particulier huis, maar in de regel zijn dat eenvoudige zon-newijzers zonder opsmuk. Op Huis Valkenheining in Loenersloot zit ook een dubbelezonnewijzer, op beide hoeken, maar de zonnewijzer aan De Kampioen is

veel rijkerenbovendien is alles ingebeiteld, terwijl andere zonnewijzers vaak op de muur geverfdzijn. De Zonnewijzerkring vond het de moeite waard deze zonnewijzers te restaureren. Opons verzoek heeft de beeldhouwer van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, deheer Overeem, de steen beoordeeld. Naar zijn mening was de kwaliteit van de Bent-heimersteen zo goed dat een restauratie zeker verantwoord was mits enkele uitge-weerde plekken werden aangevuld en de lekkende goot op de hoek werd hersteld. Deheer Hagen, secretaris van de Zonnewijzerkring, heeft de wijzerplaten bemeten endoorgerekend, en daarnaar de berekening van de stijlen gemaakt met een voorlopigontwerp. Intussen had de heer Lisman als bestuurslid van de in Loenen gevestigde R. vanLuttervelt Stichting in het bestuur ook het herstel van deze zonnewijzers bepleit. Na- 53





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1983 Gemeten op de zon wijkt de voorplaat - 36° af van zuid naar oost en de plaat aan dezijgevel + 42° van zuid naar west.De wijzerplaat aan de voorgevel is 71 cm breed en 61cm hoog; de wijzerplaat aan de zijgevel is even hoog maar 75 cm breed.Oorspronkelijk moeten de platen goed in het lood hebben gestaan, maar in de loopder eeuwen is het gebouw iets verzakt zodat beide platen iets voorover hellen en ookde horizonlijn niet meer zuiver horizontaal loopt. Dit alles beinvloedt de nauwkeurig-heid van de aanwijzing, zowel van tijd als van datum, die vroeger zeer goed moet zijngeweest gezien de nauwkeurigheid van de oude constructie.Dientengevolge moest erbij de restauratie van de stijlen een klein compromis worden getroffen, meer theore-tisch van betekenis dan van praktisch belang. Wat de datumaanwijzing betreft zij hiernog opgemerkt dat in drie eeuwen de helling van

de ecliptica ook iets kleiner gewor-den is maar ook dat heeft op deze schaal geen noemenswaardig effect.De plaat aan de voorgevel, ongeveer zuidoost gericht, geeft de uren aan van 5 tot1(13). De plaat aan de zijgevel,ongeveer zuidwest gericht, wijst aan van 11 tot 8(20).Het fond van de wijzerplaten is zachtblauw geverfd, de randen zijn azuurblauw; deuurlijnen zwart en de fraaie uurcijfers geel. Van de ene plaat doorlopend op de andere ziet men een horizontale gele lijn, die de ho-rizon vormt, en waarop de tijden van opkomst en ondergang van de zon zijn te zien.Onder de horizonlijn vindt men de roodgeverfde datumbogen, oudergewoonte inge-deeld naar de data waarop de zon in een volgend teken van de dierenriem treedt,hetgeen omstreeks de 19e tot 23e van de kalendermaand het geval is. Die lijnen zijn De zonnewijzers na de restauratie. Foto gemaakt dd. 3 december 1983. 55












