Maandblad Oud-Utrecht 1983 zers stammen uit dezelfde tijd, zijn mogelijk nog ietsouder, maar de zonnewijzer aan de Jacobikerk is ge-dateerd: Ao MCCCCLXIII (1463).Een aardige bijkomstigheid is het voorkomen van desteenhouwerstekens, in beide onderhoeken. Het ishet eigen merk van de steenhouwer die dit gemaaktheeft. E. Zinner noemt in zijn werk Die altesten Rader-uhren und modernen Sonnenuhren zelfs namen vande mogelijke ontwerpers: Magister Pern, of JohannesLaet, zoon van Caspar Laet uit Antwerpen.Bij de grote restauratie van de Jacobikerk, een jaar of10 geleden, had men aan het roodbruine steentje bo-ven de ingang ternauwernood aandacht geschonken,de historische waarde van deze zonnewijzer niet be-seffend. Als een reddende engel verscheen toen me-vrouw Van Cittert op het werk en door haar toedoenis daarna ook deze steen, die in het midden wat begonte schilferen, gerepareerd en geconserveerd. Hij wijstde zonne-uren nog even nauwkeurig aan als

in hetjaar 1463, en hij staat daar als een blijvend aanden-ken aan een grote omwenteling in de geschiedenis.De andere wijzerplaten, die voor het eerst de moder-ne urentelling toonden met de XII midden op de dag,zijn verdwenen: het uurwerk van de Buurkerk is volle-dig opgeruimd, de uurwerken van de andere kerkenhebben al lang niet meer de originele wijzerplaten(met de gotische cijfers?). De tweede zonnewijzer op de Jacobikerk is gedateerd1772, maar stamt waarschijnlijk al uit 1626, in welkjaar op last van de Vroedschap vijf zonnewijzers ge-plaatst werden, nl. op de Dom-, de Jacobi-, deNicolaas- en de Geertekerk en op het Stadhuis. Me-vrouw Van Cittert heeft in haar boek Zonnewijzersaan en bij gebouwen in Nederland veel bijzonderhe-den vermeld over de verschillende resoluties (blz. 39en 74). Deze tweede zonnewijzer van de Jacobikerk is bij derestauratie van de zeventiger jaren ook gerenoveerd.Van de andere hierboven genoemde kerken is nu al-leen de Nicolaaskerk nog

in het bezit van de zonnewij-zer. Door een groots gebaar van de ,,Zwolsche Alge-meene&quot; was het mogelijk ook deze zonnewijzer in1 981 een degelijke opknapbeurt te geven. Juist na deverjaardag van de goedheiligman werd de plaat weeropgesteld, als vanouds omringd door een hele apen-familie, gebeeldhouwd in de consoles. Op 28 dec.1981 werd de zonnewijzer overgedragen aan de ge-meente. Hij staat er nu weer schitterend bij.De zonnewijzer aan de Domkerk is na 1967 spoor-loos. Helaas. Onopvallend is de kleine zonnewijzer die op een watuit de muur stekende steen zit aan de zijgevel van hetBeets-huis in de W. Boothstraat 6. Een stijl ontbreektnu. Restauratie is gewenst. De zonnewijzers aan de Utrechtse kerken zijn in we-zen alle eenvoudige zonnewijzers. Het zijn zuidwij-zers, dus symmetrisch uitgezet. Men heeft ze niet ge-construeerd voor de richting van de kerkmuur, maaralle schuin t.o.v. de muur opgesteld. Heel anders ligtdat bij de fraaie zonnewijzer die men zien

kan aan deachtergevel van het grote huis van de Fundatie vanRenswoude. 5 De zonnewijzer aan de achtergevel van de Funda-tie van Renswoude te Utrecht (Foto: Gem. Foto-dienst, Utrecht). Ook daar staat de muur niet recht naar het zuiden,maar men heeft de zonnewijzerconstructie aangepastaan de richting van de muur, die ruim 30° afwijkt naarhet oosten. Je ziet daardoor de uurlijnen asymme-trisch over de wijzerplaat verdeeld, maar XII blijft inhet midden staan. Het ontwerp wordt daardoor minder star maar op de-ze zonnewijzer wordt het bovendien verlevendigddoor de datumbogen en de azimutlijnen. De datumbo-gen zijn die gebogen lijnen waarop te zien valt in welkteken van de dierenriem zich de zon bevindt, wat danaangegeven wordt door de schaduw van een bolletjeop de stijl. Van de foto is daarom af te lezen op welke datum on-geveer de foto is genomen. De vertikale rechte lijnen geven het azimut of dewindstreek aan waarin de zon staat. Op andere zon-newijzers zijn

deze lijnen veelal ook van de namenvoorzien, maar hier moet je zelf even aftellen. De lijndie in de Xll-uur-lijn ligt is Zuid; rechts daarvan ZtenWen dan ZZW. Links van Zuid liggen de windstrekentussen Zuid en Oost, welke laatste lijn de Vl-uur-lijnkruist juist op de Horizonlijn, en daar komt ook derechte datumlijn (de evenaar) uit. Ook zonder zon iszodoende te.zien dat de zon op 21 maart of 23 sept.opkomt boven de horizon precies om 6.00 uur, pre- 157

