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Voorwoord
Over enkele dagen bereikt de zon weer de 
Kreeftskeerkring en beleven we met z’n allen 
de jaarlijkse zomerzonnewende, resp. het 
begin van de astronomische zomer. De zon 
bereikt die dag haar hoogste stand boven de 
horizon en de ‘dag’ zijn langste duur.

Tegenwoordig staat vrijwel niemand daar nog 
bij stil, tenzij de weerman of -vrouw misschien. 
Hoewel …  
Voor er tijdmeters en kalenders bestonden, 
konden mensen al de dag van de zonne-
wenden bepalen. Zij kenden de keerkringen 
niet, maar zagen wel dat de zon elke dag opnieuw een baan langs de hemel beschreef.  
Ze merkten bovendien dat het begin- en het eindpunt van die baan zich elke dag op een 
andere plaats bevond. Naarmate de zomer naderde, ging de zon immers steeds noordelijker 
op en onder. En naarmate de winter naderde ging de zon steeds zuidelijke op en onder. 
Bovendien stelden ze vast dat de maximale hoogte die de zon aan de hemel bereikte rond  
het ‘midden’ van de dag ook elke dag anders was.   
Reeds in de prehistorie kwamen enkele slimmeriken op het idee om stokken, stenen enz… 
in de grond te steken om na te gaan of hun schaduw elk jaar opnieuw eenzelfde tijdstip 
aanwezen voor het keerpunt, de ‘zonnewende’.
De feestvierders onder hen bedachten daarop het zg. midzomerfeest - een feest dat in 
Noorderse landen nog altijd vrij populair is. Christenen maakten daar later het Sint-Jansfeest 
van en vierden toen - zij het een paar dagen later - de geboortedag van de heilige Johannes 
de Doper. Daarom worden op vele plaatsen in Europa op 24 juni nog zg. Sint-Jansvuren 
aangestoken. In ons land heeft dat gebruik vrij lang stand gehouden, o.a. in de Oost-Vlaamse 
gemeente Herzele. En in het niet zo verafgelegen Laarne wordt dit jaar nog, op 21 juni 
a.s., ter gelegenheid van de midzomernacht dus, een muzikale vertelavond voor kinderen 
georganiseerd in de weide achter het bekende kasteel. 

Dat alles om te zeggen dat de baan van de aarde om de zon meer mensen beroert dan enkele 
zonderlinge zonnewijzerliefhebbers. Jammer dat in geen enkele taal blijkbaar iets bestaat als 
“Gelukkige zomerzonnewende”! 
 

De redactie
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Een laatmiddeleeuws instrument voor gelijke uren
Het Zutphense kwadrant (deel 1)
In Zonnetijdingen nr. 68 meldden wij u de vondst van een 14de eeuwse kwadrant in de 
Nederlandse stad Zutphen. Het hiernavolgende artikel werd geschreven door dr. John Davis naar 
aanleiding van zijn lezing op de vergadering van de British Sundial Society in Newbury (GB) op  
21 september 2013. De oorspronkelijke Engelstalige versie verscheen in het BSS-Bulletin 26 (i)  
van maart 2014.
 
Zutphen is een stadje dat niet zo bekend is buiten 
Nederland. Het is niettemin een levendig stadje met een 
lange geschiedenis. Er zijn al sinds jaren regelmatig 
archeologische opgravingen uitgevoerd. De ontdekking 
van een klein geelkoperen kwadrant tijdens opgravingen 
in maart/april 2013 (fig. 1) is van bijzonder belang, omdat 
dit kwadrant duidelijk werd ontworpen om zg. gelijke uren 
aan te wijzen. De archeologische datering ervan is op 
ca. 1300, zowat een eeuw eerder dan geldt voor eerder 
gevonden vergelijkbare kwadranten, die gemaakt werden 
voor koning Richard II van Engeland.

Fig. 1. Het Zutphense kwadrant. Eén schaaldeel  
is 10 mm. (Foto Hans Westerik; uit1).

Geschiedenis van Zutphen 

Er zijn aanwijzingen1,2 dat Zutphen (52° 08´ NB, 6° 12´ 
OL) al bestond in de Romeinse tijd. Gedurende de  
middeleeuwen was het een belangrijke omwalde stad 
aan de IJssel, die deel uitmaakte van het Hanzeverbond. 
De plattegrond is te zien op de wat latere kaart van Blaeu  
(fig. 2). De stad doorstond verscheidene belegeringen, 
onder meer tijdens het Beleg van Zutphen in 1586, 
waarbij Sir Philip Sidney [een bekende Engelse staats-
man, dichter en vertrouweling van koningin Elisabeth I; 
red.] dodelijk werd gewond. Het is een stad met mooie 
historische gebouwen. De laatmiddeleeuwse bibliotheek 
- waar onder andere zg. kettingboeken worden bewaard -  
is één van de vijf soortgelijke bibliotheken in de wereld.

Fig. 2. Kaart van Zutphen door Willem en Joan Blaeu, 
1649. Het noorden is links.

De grachten en aarden wallen die de stad omringden 
werden aangelegd op het einde van de 9de eeuw en 
uitgebreid in de 11de eeuw. Vanaf het midden van de 
13de eeuw werden die grachten geleidelijk gedempt 
met de grond van de aarden wallen, om meer ruimte 
te creëren voor de uitbreiding van de stad. Aldus 
ontstond een dikke donkere humusrijke laag waarin 
veel dateerbare voorwerpen bewaard bleven, zoals 
munten, potten enz. In de periode van 1300 tot 
1320 werd het geheel nog eens opgehoogd met een 
zandlaag, waardoor een marktplein ontstond dat later 
afgewerkt werd met hedendaagse materialen. [Dat 
plein is de huidige Houtmarkt; red.] De stad beslaat 
nu een oppervlakte die verscheidene keren groter 
is dan oorspronkelijk, met behoud van de gotische 
gebouwen in het centrum. De directe omgeving werd 
eveneens zorgvuldig bewaard binnen de huidige 
stadsaanleg.

De opgravingen 

Begin 2013 werden op de Houtmarkt twee plaatsen 
gekozen om bomen aan te planten (fig. 3).

Eerdere opgravingen hadden al aangetoond dat 
tijdens graafwerkzaamheden belangrijke vondsten 
aan de oppervlakte konden komen. Daarom werden 
de werkzaamheden ook ditmaal van dichtbij gevolgd 
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door archeologen. De verschillende aardlagen waren 
eerder al stratigrafisch onderzocht, waarbij de juiste 
volgorde van het opvullen van de grachten kon 
worden gedateerd dankzij de vele vondsten. Tijdens 
de opgravingen werd al het materiaal laag voor laag 
verwijderd en onderzocht met behulp van een metaal-
detector. Zo werden talrijke voorwerpen gevonden, 
met als bijzonderste stuk het kleine kwadrant dat 
hierna beschreven wordt3. [Het kwadrant werd 
gevonden door de vrijwilliger Sicco Siegers; red.] Het 
werd al snel duidelijk dat het om een instrument ging 
dat gelijke uren aanwees, waardoor een juiste datering 
heel belangrijk werd. De ligging van de verschillende 
grondlagen is te zien in fig. 4. Het kwadrant werd met 

Fig. 3. De plantgaten voor de bomen op de Houtmarkt 
in Zutphen. (Foto Bert Firmin; uit1). 

Fig. 4. Stratigrafisch beeld van de grondlagen (fotografisch en schematisch). 
Het kwadrant werd  gevonden in laag LP2. (Foto Bert Firmin; uit1).

zekerheid gedateerd op de periode 1300-1320. Bij archeo- 
logische opgravingen in Zutphen is nooit eerder een 
vergelijkbaar ‘wetenschappelijk’ instrument gevonden.

Beschrijving van het kwadrant

Het kwadrant dat afgebeeld is in fig. 1 is gemaakt van 
een koperlegering en slechts aan één zijde gegraveerd. 
Het is niet gesigneerd en niet gedateerd. Het heeft een 
straal (rechte zijde) van 62 mm en een dikte van 1 mm. 
Hoewel het er vrij eenvoudig uitziet, is het instrument 
heel vakkundig gemaakt. Zoals te zien is in fig. 5, zitten 
de beide vizieren verrassenderwijs nog stevig op hun 
plaats; hetzelfde geldt voor het (nog steeds beweegbare) 
oogje dat dient om het schietloodje te bevestigen. Enkel 
het schietloodje ontbreekt (loodlijn, gewichtje en schuif-
kraal). 

Fig. 5. Foto’s van de achterzijde van het kwadrant, de  
vizieren en het oog voor de bevestiging van het schiet-
lood. (Foto’s Bert Firmin; uit1).
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De twee vizieren zijn vakkundig vastgeklonken; in beide 
zit een taps toelopend gaatje met een diameter van ca. 
1 mm. De afwerking ziet er beslist ‘middeleeuws’ uit en 
is vergelijkbaar met die van andere vroege instrumenten. 
Met name sommige quadrans novus die waarschijnlijk 
uit dezelfde periode stammen als dit kwadrant hebben 
grotendeels dezelfde vorm en vizieren met lange, naar 
beneden gerichte ‘vleugeltjes’ aan de achterzijde van 
het kwadrant4. Alle kwadranten van Richard II hebben 
daarentegen kleinere vizieren, die op de voorzijde zijn 
gemonteerd. Op fig. 6 ziet men een schematische weer-
gave van het Zutphense kwadrant.

Fig. 6. Schematisch diagram van het kwadrant (Bert 
Firmin, Elisa de Vries en Davy Kastelein; uit1).

De lijnen op het kwadrant werden op vakkundige 
wijze gegraveerd, duidelijk en met een vaste hand.               
Op de onderste rand van het kwadrant vindt men een 
gradenboog die verdeeld is per 10° en onderverdeeld per 
1°. De schaal gaat van links af slechts tot 63°. Hoewel er 
voldoende plaats is, is er geen nummering aangebracht. 
De gradenboog is duidelijk bedoeld om de hoogte van 
de zon te meten met behulp van de twee vizieren en het 
schietloodje - tot de maximale zonshoogte van 63°. 

Verder ziet men een reeks van zeven concentrische  
bogen waarvan het middelpunt zich bevindt in het hoek-
punt (de apex) van het kwadrant. Deze ‘declinatiebogen’ 
zijn waarschijnlijk bedoeld om de intrede van de zon in 
de tekens van de dierenriem (resp. de overeenkomstige 
data) aan te duiden. Aan de rechterzijde van deze bogen 
bevindt zich een reeks letters: de beginletters van de 
overeenkomstige maanden. De bogen worden gebruikt 
om het schuifkraaltje op de juiste datum te schuiven. De 
beginletters zijn vermoedelijk die van Latijnse maand-
namen. In het officiële verslag5 wordt gesteld dat de 
letters in het metaal geslagen zijn, hoewel ze wellicht ook 
gewoon gegraveerd zouden kunnen zijn. Dat valt moeilijk 
vast te stellen omdat de letters enigszins beschadigd zijn 
door corrosie. De plaatsing van deze letters is overigens 
niet zeer precies en er is geen onderverdeling in dagen. 

Zo is te zien dat de letters I-I (juni-juli) exact bij de 
lijn van de zomerzonnewende staan. De letters D-I 
(december-januari) daarentegen staan in een ruimte 
tussen twee lijnen in en niet bij de lijn van de winter-
zonnewende.

Uit een paleografische vergelijking van deze ‘maand-
letters’ met geslagen letters op plaatselijke midd-
eleeuwse zegels (in de verzameling van de zegels 
van de hertogen en graven van Gelre en Zutphen) 
blijkt dat ze het meeste overeenkomen met de let-
ters op de zegels van graaf Reynald van Gelre van 
1324 en 13266. Hieruit kan uiteraard geen absolute 
datering afgeleid worden, maar het is van belang dat 
de plaatselijke letterstijl duidelijk anders was op het 
einde van die eeuw.

Een laatste reeks gebogen lijnen dient voor de tijd-
bepaling op basis van de zonshoogte. Het is zonder 
meer duidelijk dat het om gelijke uren gaat en niet om 
ongelijke uren (soms ook temporale uren genoemd). 
Het is immers alleen de halve cirkel - die het mid-
daguur aangeeft - die door de apex van het kwadrant 
gaat. De meeste andere uurbogen snijden de lijn 
langs de linker zijkant, die overeenkomt met een zon-
shoogte van 0°. Het middelpunt van de belangrijke 
middagboog is duidelijk zichtbaar als een putje in de 
lijn langs de rechter zijkant.

Er zijn geen cijfers te vinden op het kwadrant: de 
schalen voor de zonshoogte, de uurlijnen en de decli-
natielijnen zijn niet genummerd, hoewel er voldoende 
plaats is om de zonshoogte aan te geven. Er zijn 
wel verscheidene reeksen vreemde sikkelvormige 
tekentjes, ook op plaatsen waar men cijfers verwacht, 
maar daar is nog geen verklaring voor gevonden. Bij 
nauwkeurige controle is niet gebleken dat ze bedoeld 
waren om andere graveringen uit te wissen.

Kwadranten en kwadrant-types  
in middeleeuws Europa

De vroegste kwadranten in Europa waren van het 
type dat later bekend werd onder de naam quad-
rans vetus (oud kwadrant). Dit type gaat terug tot 
de 9de eeuw in Bagdad, maar werd in Europa pas 
beschreven door Sacrobosco in de 12de eeuw7. Het 
basisontwerp ervan is bestemd voor ongelijke uren en 
is een bij benadering universeel ontwerp, hoewel de 
nauwkeurigheid ervan afneemt naarmate de breed-
tegraad toeneemt - van islamitische gebieden naar 
Noord-Europa. Het ontwerp wordt gekenmerkt door 
zijn halfcirkelvormige middaglijn én een reeks boog-
vormige uurlijnen die allemaal beginnen in de apex 
van het kwadrant en waarvan het middelpunt zich op 
de lijn langs de rechter zijkant bevindt. Ze snijden de 
gradenboog in stappen van 15° (dat is op 75° voor de 
uurboog van 1 en 11 uur). Zij zijn dus zeer gemakke-
lijk te tekenen. Om het instrument te gebruiken moest 
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de schuifkraal op de juiste datum geschoven worden. 
Daarvoor was een tabel van de zonshoogten op het 
middaguur nodig.

Een verdere ontwikkeling van het basisontwerp van 
de quadrans vetus op het einde van de 13de eeuw, 
gewoonlijk toegeschreven aan Profatius, resulteerde 
in het gebruik van een verschuifbaar plaatje dat kon 
worden ingesteld op de plaatselijke breedtegraad. 
Daardoor verviel de noodzaak om over een tabel met 
zonshoogten te beschikken8.
De overgang van ongelijke uren naar gelijke uren lijkt 
bij de bevolking geleidelijk aan te zijn gebeurd in de 
loop van de 14de eeuw, gekoppeld aan de versprei-
ding van torenuurwerken. Uiteraard ontstond toen 
de noodzaak om over kwadranten te beschikken die 
deze gelijke uren konden aanwijzen. Het was het 
meest voor de hand liggend om uit te gaan van de 
quadrans vetus. De lijnen op de nieuwe instrumenten 
werden nu afhankelijk van de breedtegraad en de 
instrumenten werden dus slechts bruikbaar op één 
bepaalde plaats. Men mag er redelijkerwijze vanuit 
gaan dat de declinatieschaal met het middelpunt in de 
apex op dezelfde wijze werd berekend als in het geval 
van een kwadrant voor ongelijke uren. Het middaguur 
was nog steeds te vinden op de halfcirkelvormige 
middaglijn. De andere uurlijnen liepen echter niet 
meer door de apex. Een tabel met zonshoogten op 
het middaguur of een datum- of declinatieschaal was 
noodzakelijk om de schuifkraal te kunnen instellen.
  
Een mogelijk voorbeeld van een vroege hybride 
kwadrant met twee soorten lijnen, voor ongelijke en 
gelijke uren dus, is een niet afgewerkt instrument dat 
te vinden is in het Museum of the History of Science 
in Oxford9. In de catalogus wordt dit instrument af-
gedaan als ‘een voorwerp met een zekere charme als 
artefact uit de middeleeuwen’. Het verdient onmisken-
baar een meer diepgaande studie. 
 
Een bewijs voor het bestaan van kwadranten voor 
gelijke uren in het begin van de 14de eeuw wordt ge-
leverd door een tekening onderaan een manuscript in 
de British Library (MS Burney 275 f. 390v); zie fig. 7. 
De tekening wordt toegeschreven10 aan de ‘Meester 
van Meliacin’ en werd gemaakt in Midden-Frankrijk 
tussen 1309 en 1316. Daarop ziet men verscheidene 
dieren die gebruik maken van een cilindervormige 
zonnewijzer, een armillarium, een astrolabium en 
een kwadrant. De instrumenten zijn vrij realistisch 
getekend; op het kwadrant kan men zien dat niet 
alle uurlijnen door de apex gaan, maar dat enkele 
ervan de linkerzijde van het instrument snijden, wat 
het voornaamste kenmerk is van instrumenten voor 
gelijke uren. 

De oudst bekende kwadranten voor gelijke uren 
waren vier instrumenten waarvan men aanneemt 
dat ze werden gemaakt voor koning Richard II en 

Fig. 7/8. Astronomische 
instrumenten in een 
manuscript uit het begin 
van de 14de eeuw. Het 
kwadrant dat gebruikt 
wordt door een geit blijkt 
van het type voor gelijke 
uren. (MS Burney 275  
f.390v, met toestemming 
van de Trustees of the 
British Library).

die dateren (of dateerbaar zijn) van 1396 tot 140011. In 
fig. 8 ziet men een exemplaar dat zich nu in Dorchester 
bevindt en dat dateert van 1398. Het gaat om kwalitatief 
hoogstaande instrumenten, waarvan men aanneemt 
dat ze werden gemaakt om door de koning te worden 
geschonken aan zijn favoriete hovelingen. Ze zijn dus 
vermoedelijk nooit gebruikt om het uur aan te wijzen. 
De meeste nog bestaande instrumenten hebben geen 
volledige reeks declinatiebogen voor de datum, alleen 
twee booglijnen voor de zonnewenden en een centrale 
boog voor de eveningen12. In plaats daarvan zijn op de 
achterzijde gedetailleerde tabellen gegraveerd waarop 
de zonshoogten op het middaguur voor de plaatselijke 
breedtegraad worden vermeld. Het is verbazingwekkend 
dat er geen andere soortgelijke exemplaren bekend zijn. 

Een totaal ander type kwadrant voor gelijke uren werd, 
eveneens door Profatius, beschreven op het einde van 
de 13de eeuw: het quadrans novus13. Het was geba-
seerd op een gevouwen astrolabium en was dus eerder 
een geavanceerd astronomisch instrument. Het was 
echter lastig te gebruiken als tijdsaanwijzer. Er bestaan 
slechts een zeer beperkt aantal exemplaren van. Een 
ervan werd opgegraven in Canterbury in 200514. 

Er is enig bewijs voor het bestaan van andere soorten 
middeleeuwse kwadranten voor gelijke uren. Een Engels 
voorbeeld is het zg. kwadrant van Norfolk dat, hoewel 
niet erg vakkundig gemaakt, zowel ongelijke als geli-
jke uren aanwijst - op een wijze die verwant is aan het 
ontwerp van het veel latere zg. Gunter‛s kwadrant15.
(vervolgt)

John Davis (GB)
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eniging, in overleg met Frans Maes, lid van  
de Zonnewijzerkring Nederland.  
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Kort en onherroepelijk is de tijd. 
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In Ekeren
Drie bijzondere zonnewijzers
In de Antwerpse deelgemeente Ekeren zijn drie waardevolle verticale zonnewijzers te vinden.  
Twee van deze instrumenten zijn minder bekend en vragen zeker meer aandacht. 

De bekende zonnewijzer aan de ingangs-
toren van het “Hof van Veltwijck” 

Sinds, in het jaar 1545, het kasteel door een Van 
Veltwijck werd gekocht, geldt de naam “Veltwijck” van-
daag nog steeds als benaming van dit Ekerse kasteel. 
De toegangspoort waaraan de zonnewijzer hangt is 
beschermd sinds 1956. Deze zonnewijzer behoort tot 
de mooiste van Vlaanderen. De uitvoering getuigt van 
een perfecte gnomonische kennis van de maker. De 
zonnewijzer werkt vrij precies door de aanduiding van 
de halve uren. Opgemeten met Google Earth heeft de 
zonnewijzer een oostelijke afwijking van circa 16° 30’  
ten opzichte van het zuiden. Het zonneuur  kan daar- 
om vanaf circa 6 h ’s morgens tot 5 h ’s avonds afge-
lezen worden.
Let op het getal “IIII” ! De “oude Romeinen” verme-
den vaak de combinatie “IV” en gebruikten in plaats 
daarvan “IIII”. Dit gebruik is voortgezet tot enkele 
eeuwen geleden op zonnewijzers en klokken.

Bepaling van de declinatie van de ingangspoort 
bij het “Hof van Veltwijck” door middel van 
Google Earth.

Hiernaast is de zonnewijzer getekend en met een oostelijke  
af-wijking van 16° 30’ ten opzichte van het zuiden berekend.  
Het cijfer “V” met de bijhorende uurlijn is nog net zichtbaar. 
Op de zonnewijzer zelf is deze uurlijn niet zichtbaar. Men kan 
zeker niet zeggen dat het instrument aan het poortgebouw ver-
keerd is vervaardigd. Het gaat immers over een minimaal ver-
schil dat kan verwaarloosd worden.

De vergeten zonnewijzer aan het “Oude Laarhof”

Op een afzonderlijk perceel van het “Hof van Delft” of “Laar- 
kasteel” zit achter heesters en struikgewas een ruïne verborgen. 
De ruïne is een restant van het “Oude Laarhof”. Het “Oude Laar-
hof” werd tijdens de tweede wereldoorlog zwaar beschadigd.  
De restanten, behalve de huidige ruïne, werden in 1948 door 
dokter Dierckxsens, hoofdgeneesheer van de Sint-Lucaskliniek, 
afgebroken voor de bouw van zijn woning.
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De ruïne bezit een merkwaardige zonnewijzer die ver-
schillende vragen opwerpt. Het is een verticale zonne-
wijzer die gericht is naar het zuiden. De met Arabische 
cijfers getooide zonnewijzer is in een hoek onder de 
dakrand aangebracht. Hierdoor wordt het instrument in 
‘s ochtends niet beschenen door de zon. Waarschijnlijk 
is de gemetselde kolom aan de rechterzijde (het kan een 
schouw zijn) later aangebracht. 

De foto’s van het “Oude Laarhof” en de zonnewijzer 
heb ik genomen in 1992. Toen was er weinig begroeiing 
van struiken en bomen rond de ruïne. Tegenwoordig is 
observatie veel moeilijker door de aanwezige vegetatie 
rondom.
Opgemeten met Google Earth is de zonnewijzer pal naar 
het zuiden gericht, wat overeenkomt met de plaatsing 
van de cijfers op het tafereel. De cijfers van 6  tot 12  en 
van 12  tot 6  zijn namelijk respectievelijk symmetrisch 
aangebracht ten opzichte van de 12-uurlijn. 

Bepaling van de declinatie van de muur bij het 
“Oude Laarhof” door middel van Google Earth.

De 46 jaar oude zonnewijzer  
in de Hof van Delftlaan 23 

Deze zonnewijzer werd op vraag van de eigenaar, 
de heer Cloostermans, tijdens de bouw van de villa 
aangebracht. De toenmalige architect Van Looy 
zorgde voor de uitvoering. De zonnewijzer is gekapt 
uit witte steen en in de muur gemetseld. De uurcijfers 
van 6 h tot 18 h zijn zichtbaar aan de rand van de 
zonnewijzer. Waarschijnlijk staan de uurlijnen aan de 
bovenzijde van het tafereel te dicht bij elkaar. 
De zijgevel heeft een licht oostelijke afwijking. Daar-
om is het tafereel iets schuin geplaatst zodat de zon-
newijzer exact naar het zuiden gericht is. 

Het woord “Cloosterhof” aan de onderzijde van het 
tafereel is samengesteld uit een gedeelte van de 
woorden “Cloostermans” (de naam van de eigenaar) 
en “Hof” (Hof van Delftlaan).
In het boek “Het Laerhof en zijn nobele bewoners, 
van bisschop Caïmo en ridder van Delft tot Sint- 
Lucas“ van Katleen De Vylder worden de hier ver-
melde kastelen uitvoerig beschreven. De auteur nam 
met mij contact op om de gnomonische gegevens van 
de twee eerstgenoemde zonnewijzers in haar boek te 
kunnen vermelden en ze gaf me toen ook de locatie 
van de derde zonnewijzer. 

Patric Oyen
 

Referenties
-  Op mijn webstek zijn meerdere foto’s te vinden 

van de zonnewijzers. 
 URL: http://www.astrolemma.be/ 

054%20Astrlm%20Antwerpen%20hoog.pdf
-  Katleen De Vylder, “Het Laerhof en zijn nobele 

bewoners, van bisschop Caïmo en ridder van Delft 
tot Sint-Lucas”, 2014, ISBN: 978-90-814-5342-4

-  Alle foto’s: P. Oyen
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Kringleven
20ste Algemene vergadering  
van de leden

Gelieve alvast in uw agenda te noteren dat onze 
algemene ledenvergadering dit jaar zal plaats 
vinden in de tweede helft van de maand oktober, 
vermoedelijk op zaterdag 18 oktober a.s.
De definitieve datum, de plaats en het program-
ma zullen u zo spoedig mogelijk medegedeeld 
worden, o.a. via onze e-Nieuwsbrief. Wie deze 
digitale publicatie nog niet ontvangt, heeft ons 
kennelijk nog geen e-mailadres doorgegeven. 
Doen dus!

Zonnetijdingen nr. 70

Aandachtige lezers zullen ongetwijfeld gemerkt heb-
ben dat dit het 70ste nummer is van ons tijdschrift. 
Een kleine analyse van de inhoud leert ons dat niet 
minder dan 25 auteurs in de loop der jaren bijdragen 
hebben geleverd aan ons blad. Daarbij zitten zelfs 6 
buitenlandse collega’s (4 Nederlanders, 1 Duitser en 
nu ook 1 Brit). Drie Vlaamse auteurs hebben al meer 
dan 50 artikels gepubliceerd en 1 Nederlander komt 
aardig in de buurt (en overtreft ze zelfs in aantal pa- 
gina’s). Daarbij komen meer dan 60 Belgische 
plaatsen aan bod, waarbij helemaal geen rekening 
gehouden wordt met zg. taalgrenzen. Ook het buiten-
land krijgt veel aandacht via zonnewijzerverhalen 
uit meer dan 20 landen in zowat alle continenten. 
Wij hebben in de afgelopen jaren dus blijkbaar niet 
stilgezeten. 

Pauwels-maquette nr. 79

Wie ook niet stilzit is onze vriend Aimé Pauwels  
(92!). Onlangs stuurde hij ons een foto van zijn 79ste 
zonnewijzermaquette. Wij gaan er ditmaal niet nader 
op in in deze rubriek omdat Frans Maes de informa-
tie erover verwerkt heeft in het tweede deel van zijn 
artikel over revolutionaire uren (zie p. 9 e.v. in dit 
nummer). Hartelijk dank aan Aimé en Frans!

Nederlandse belangstelling voor 
Vlaamse zonnewijzers

De jaarlijkse uitstap van onze Nederlandse collega’s 
gaat ditmaal naar ons land. Op zaterdag 5 juli a.s. 
brengen ze immers een bezoek aan Antwerpen en 
Rupelmonde. In Antwerpen bezoeken ze de O.-L.-
Vrouwekathedraal (middaglijn van Quetelet) evenals 
het Rubenshuis (zonnewijzer van Jacob de Succa). 
Na de lunch krijgen ze van ons bestuurslid Willy 
Leenders uitleg over die zonnewijzer - de oudst 

bekende volwaardige zonnewijzer in ons land. Daarna 
gaan ze naar Rupelmonde, waar ze verscheidene inte-
ressante zonnewijzers zullen bezichtigen. Aanvankelijk 
werd ook gedacht om naar Humbeek te gaan (cilin-
drische zonnewijzer), maar dat bleek niet haalbaar op 
één dag. Het programma werd uitgewerkt door excursie-
leider Frans Maes, in 
overleg met enkele 
bestuursleden van 
onze vereniging. 
Hij realiseerde ook 
een kleine informa-
tieve brochure voor 
de deelnemers. Wij 
wensen hen allen al- 
vast een even inte-
ressante als prettige 
én zonnige excursie! 

Een kijkje op de voor-
pagina van de infor-
matieve brochure van 
en voor onze Neder-
landse collega’s.

Orologi sul Meridiano di Greenwich

Onze Italiaanse colle-
ga Gianpiero Casa-
legno meldde ons dat 
hij onlangs het initia-
tief heeft genomen om 
na te gaan welke zon-
newijzers te vinden 
waren op of vlakbij 
de meridiaan van 
Greenwich - vanaf 
Groot-Brittannië over 
Frankrijk naar Spanje. 
Bij het ter perse gaan 
had hij er al 134 
genoteerd. U kunt ze 
vinden op de zg.  
Sundial Atlas: http://
sundialatlas.eu (klik-
ken op de rubriek 
“Paths” en daarna  
op “Greenwich Meri-
dian sundials”). Als 
u daarna naar de 
rubriek “Maps” gaat 
kunt u de ligging 
van de zonnewijzers 
vinden. In de rubriek 
“Gallery” vindt u er de 
foto’s van. Prettige 
zoektocht!

Op dit kaartje ziet u dat de meridiaan van Greenwich 
kennelijk vele zonnewijzermakers heeft geïnspireerd.
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Maeterlinck en zonnewijzers  

In het jongste nummer van The Compendium, het tijd-
schrift van onze Noord-Amerikaanse collega’s, vonden 
we - niet zonder enige verwondering - een tekst van 
Maurice Maeterlinck (Gent, 1862 - Nice, 1949) over  
zonnewijzers, uit zijn essay “La mesure des heures”.  
De betrokken tekst werd in 1907 in het Engels vertaald 
door de Nederlandse journalist / vertaler Alexander  
Texeira de Mattos (Amsterdam, 1865 - St Ives, 1921). 
Het artikel deed ons, niet zonder enige nostalgie, terug-
grijpen naar de oorspronkelijke Franstalige tekst van de 
enige Belgische schrijver die ooit de Nobelprijs voor  
Literatuur kreeg (1911). Wikipedia vermeldt daarover: 
“Als erkenning voor zijn veelzijdige literaire bezigheden 
en in het bijzonder voor zijn drama’s, die zich onder- 
scheiden door een overvloed aan verbeelding en 
poëtische verfijndheid die, soms onder het mom van 
een sprookje, een grote bron van inspiratie zijn, terwijl 
ze tevens op mysterieuze wijze een beroep doen op de 
gevoelens van de lezer 
en diens verbeelding 
stimuleren”. 
In zijn essay betreurde 
Maeterlinck overigens 
- toen al en zij het in 
poëtische bewoordingen -  
het verdwijnen van 
zoveel zonnewijzers uit 
onze dagelijkse omge-
ving.   

Gentenaar Maurice 
Maeterlinck, Nobelprijs 
Literatuur 1911.

Buitenlandse contacten

Uit bovenstaande berichten blijkt dat onze vereniging  
vrij regelmatige contacten heeft met buitenlandse 
zonnewijzerkringen. Die contacten omvatten voor-
namelijk het uitwisselen van tijdschriften, nieuws- 
berichten, informatie over activiteiten enz. Om begrij-
pelijke redenen zijn de frequentste contacten die met 
onze  Nederlandse collega’s. Daarnaast zijn er echter 
ook die met onze andere onmiddellijke buurlanden: 
Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Verderop in 
Europa gaat het voornamelijk om Italië, Spanje en 
Tsjechië. Nog verderop gaat het om Canada (zowel 
Engelstalig als Franstalig) en de Verenigde Staten. 
En dichter bij huis: er zijn - uiteraard - ook contacten 
met Franstalige collega’s in ons eigen land. Wie 
belangstelling heeft voor de activiteiten van al die 
zonnewijzer-liefhebbers kan bij hen terecht via onze 
website-verbindingen: http://www.zonnewijzerkring 
vlaanderen.be/data/index/NL/9   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De redactie

Geen schaduw zonder zon.
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