
Het feit dat het zonnebeeld enkel bestudeerd kon worden
tijdens de zomeaonnewende gaf in Firenze indertijd
overigens aanleiding tot een vrij eigenaardige conclusie
van sommige niet-astronomen: de verplaatsing van het
zonnebeeld werd door hen toegeschreven aan een ver-
plaatsing van het gebouw...

Dat het zonnebeeld in de Dom enkel bestudeerd kon
worden tijdens de zomerzonnewende en niet tijdens de
winterzonnewende of tijdens de beide dag-en-nacht-
eveningen, was voor Egnazio Danti in 1572 een
genoegzame reden om zijn astronomische activiteiten en
waarnemingen te verrichten in de wat verderop gelegen
Santa Maria Novella-basiliek.

Toscanelli liet geen documenten na waaruit de eigenl'tjk
bedoeling van zijn constructie bleek. De eerste waar-
nemingen dienden waarschijnlijk om de lengte van het
jaar te bepalen. Dat liet Toscanelli toe de Toledo- en de
Alfonsine-tafels bij te werken (zie inzet). Via de Duitse
wiskundige en astronoom Regiomontanus (1436-1476),
een tijdgenoot en vriend van Toscanelli, weten we echter
dat hij ook de helling van het vlak van de ecliptica wilde
bepalen. De installatie werd hoe dan ook eeuwenlang
door verscheidene astronomen gebruikt voor diverse
waarnemingen en berekeningen,

De tweede middaglijn

ln 1755 restaureerde en corrigeerde de Siciliaanse
jezuïet, wiskundige, astronoom en geograaf Leonardo
Ximenes (1716-1786) de middaglijn van Toscanelli. Hij

bepaalde toen ook de exacte plaats van het voetpunt
van de gnomon (het snijpunt, op de vloer, van de loodlijn
vanuit de oculus) en merkte dat met een ellipsvormige

marmeren plaatje in de vloer, vlakbij het toenmalige
hoofdaltaar van de Dom. Een andere bepaling was de

exacte hoogte van de oculus, m.a.w. de exacte lengte
van de gnomon (in Franse toises, een indertijd vrij

veel gebruikte maateenheid).
Voorts beschreef hij hoe verder te gaan tijdens de
passage van het zonnebeeld, teneinde de plaats van

de noordelijke en zuidelijke rand van de zon op de

middaglijn te bepalen. Deze operatie werd uitgevoerd
in de dagen vóór en ná de zomezonnewende, om zo

door middel van interpolatie de hoogte te berekenen
die de zon zou hebben gehad tijdens de passage bij

die zonnewende, zelfs als die passage niet gebeurde
op het ware middaguur (middagdeÍicit).
In 1756 publiceerde Ximenes in Firenze een zeer
goed gedocumenteerd en geïllustreerd werk van
zowat400 p. over de middaglijnen in de Dom: "Del

vecchio e nuovo gnomone fiorentino e delle osserva-
zioni astronomiche, fisiche ed architettoniche fatte nel

verificarne la costruzione."

In een volgend artikelzullen we een bezoek brengen
aan de installatie van de San Petronio-basiliek in

Bologna.

Willy Ory
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Nieuw te Wilrijk

Dubbele noordwijzer in mozaï'ek
Minder ervaren zonnewijzerliefhebbers denken vaak dat zonnewijzers enkel kunnen functioneren
op zuidelijk gerichte muren. Dat komt grotendeels doordat de meeste vefticale zonnewiizers die

men aantreft in tuincentra en in Zuid-Europese winkels, klassieke zuidwiizers ziin, met uurliinen
van 6 uur tot 18 uur. Noordwijzers, die men slechts sporadisch tegenkomt, ziin daarom niet minder
interessant.

De noordwijzer

De noordwijzer is een verticale zonnewijzer waarvan het

tafereel noordelijk gericht is. Declinaties komen voor,
inclinaties echter zelden.
Een noordwijzer met 0" declinatie (exact gericht naar het

noorden dus) "werkt" wel enkel gedurende de lente en

de zomer. Gedurende de andere jaargetijden wordt het
tafereel immers nooit beschenen omdat de zon dan te
zuidelijk opkomt en ondergaat.

De werking van zo'n zonnewijzer is ook niet erg ef-
ficiënt door de lage stand van de zon die zorgt voor
een niet erg contrastrijke schaduw. Tevens treffen de

zonnestralen het tafereel met een kleine hoek, wat de

aflezing van de tijd niet ten goede komt.
Deze eigenschappen maken de noordwijzer niet pop-

ulair, maar hij blijft niettemin interessant en origineel.
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Noordwijzers in Vlaanderen

In ons gewest vindt men noordwijzers op volgende
plaatsen:
- op de veelvlakkige zonnewijzer (polyeder) in

het Zon newijzerpark (Molenvijverpark) van Gen k;
- op een kubusvormige zonnewijzer in Rupelmonde;
- op een kubusvormige zonnewijzer in Temse;
- op de monumentale kubusvormige zonnewijzer

bovenop het stadhuis van Gent;
- op een kubusvormige zonnewijzer in Eernegem.

Op volgende locaties komen noordwijzers voor met
een declinatie:
- op het Mercatorplein 7 in Rupelmonde (noord-

oostelijke declinatie) ;- op het Mercatorplein 14 in Rupelmonde (noord-
westelijke decli natie).

Foto's van deze zonnewijzers kunnen bekeren
worden op mijn webstek: www.astrolemma.be.

Dubbele noordwijzer in mozaïêk

Gedurende het schooljaar 2012-2013 op de kunst-
academie te Wilrijk, maakte ik een dubbele noord-
wijzer in mozaïek. Er werden circa 6.000 marmeren
steentjes voor gebruikt. Elk steentje werd akonderlijk
gekapt in de vereiste vorm en afmeting. De meeste
steentjes zijn vierkantig, met een zijde van í0 mm.
De steentjes zijn gekleefd op een Aerolam-plaat van
60 cm hoog bij 80 cm breed. Door het gebruik van dit

materiaal kon het volledige gewicht beperkt blryven tot
15 kg. De vierkante steentjes zijn straalsgewijze aange-
bracht tussen de uurlijnen. Daarbuiten lopen de steentjes
horizontaal.

De zonnewijzer heeft een westelijke aflruijking van 3".
Op de linkezijde kondigt de kraaiende haan de dag aan
en kunnen de ochtenduren afgelezen worden van ca. 4 u
tot ca. 7 u.

Op de rechtezijde kondigt de rustende uil de nacht aan
en kunnen de avonduren afgelezen worden van ca. .17 

u
tot ca, 21 u.

Bovenaan zijn, met zwarte steentjes, de geograÍische
coórdinaten van de plaats aangebracht: 51" 10'24" N en
4" 25'55',O.
De twee poolstijlen zijn uitgevoerd in messing van 2 mm
dikte.

Er werd gekozen voor een dubbele zonnewijzer omdat
het tafereel dagelijks gedurende twee periodes wordt
beschenen door de zon. Het idee van een dubbele
zonnewijzer werd ook toegepast aan het Ambrooskasteel
in Hofstade (Vlaams-Brabant). Daar gaat het echter om
een dubbele zuidwijzer (links en rechts van een venster-
raam).

Deze nieuwe mozaïeken zonnewijzer werd op de gevel
van een Wilrijks woonhuis geplaatst en in juli 2013
ingehuldigd. In Wilrijk, waar een vijftal mozaïeken aan
gebouwen te vinden zijn, is deze zonnewijzer een ge-
waardeerde aanvulling.

Patric Oyen
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