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VOORWOORD
Het streven van de redactie is er steeds op gericht geweest om de geschiedschrijving van en over onze stad op populair wetenschappelijke wijze te doen.
Dat moet ook zo blijven want daarmede bereiken wij de grootst mogelijke groep
van mensen die in dat verleden geïnteresseerd zijn. Dat deze informatie ook
wetenschappelijk correct moet zijn doet daaraan niets af, dat spreekt voor ons
vanzelf.
Wij zijn echter van mening dat die een prettige vorm van lezen niet in de weg
behoeft te staan, dat een lach, een traan of een glimlach daarom niet fout is lijkt
ook ons vanzelfsprekend.
In deze aflevering treft u wetenswaardigheden aan die nopen tot een meer
aandachtige leeswijze omdat de daarin aan bod komende begrippen nu eenmaal wat moeilijker zijn. Maar dat vindt zijn beloning in de aanrijking van bijzondere wetenswaardige zaken.
Normaal maken we twee boekjes per jaar, die gretig aftrek vinden door leesplezier en kennis van ons verleden. Voor de aan de orde komende onderwerpen
die u nu kunt lezen hebben wij de schrijvers gevraagd onze richtlijnen qua
verteltrant te volgen.
Zelf zijn wij van mening dat dit aardig gelukt is. We hopen dat dit met u, waarde
lezer of lezeres, ook zo zal gaan.
Voor het geval dat dit niet , of niet geheel het geval zou zijn, hebben wij gekozen
hiervoor een extra nummer uit te geven.
Dit nummer bevat al met al zeer wetenswaardige bijzonderheden, waarmede
wij u, leden en belangstellenden veel leesplezier toewensen.
Wij brengen nog even in herinnering dat het volgend jaar op 19 februari - 12 ½
jaar geleden is dat onze Historische Vereniging is opgericht en dat wij dit zullen herdenken op Zaterdag, 18 februari 1995 met een groots opgezette reünie.
Houdt u deze datum vrij?
De invloed van de computer is ook merkbaar aan deze uitgave. Het door knippen en plakken samenstellen van de te drukken bladzijden is verleden tijd. Alle
tekst en ook de bladzijde vorm worden in de computer ingelezen en er komen
complete pagina’s uit rollen. Het ingebouwde woordenboek controleert op spellingfouten en de onderlinge afstand van de letters past zich aan de benodigde
letterbreedte aan.
De ‘i’ krijgt minder ruimte dan de ‘m’.
Al met al menen wij dat er weer een stap vooruit is gedaan.
Maassluis, april 1994

J.H. Steenkist
voorzitter
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OVER . . . TIJD !!

De Grote Kerk vanaf het Kerkplein gezien. Geheel rechts op de
gemetselde steunbeer staat de zonnewijzer.
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Reproductie van een aquarel van Jan Fabius (± 1860).
Op de steunbeer links is te zien dat er toen een andere zonnewijzer geplaatst is.

Inhoud van het navolgende artikel:
1.
2.

Algemene beschrijving. Poolstijl en Index.
Waarom zo bijzonder?
2.1.
Drie wijzerplaten.
2.2.
Twee coördinaatsystemen.
3.
3.1.
Wie was de ontwerper?
3.2.
Zeeman of landmeter?
4.
Aanvullende foto’s.
5.
5.1.
Coördinaten, algemeen.
5.2. 	Geografische coördinaten. op de aardbol. Breedte en lengte.
5.3.
Op de hemelbol.
5.4. 	Horizonstelsel. Azimut en hoogte. Het kapucijner zakzonnewijzertje van Eise Eisinga.
5.5.
Het equatorstelsel. Uurhoek en declinatie.
		
Maak zelf een eenvoudige tafelzonnewijzer.
		
Afwijkende tijdlijnen en afwijkende bogen.
6.
Voorstellen restauratie.
Volledige tekeningen van elke wijzerplaat apart.
7.
Iets over de geschiedenis van de tijdmeting.
7.1.
Tijdens de bouw van de kerk.
7.2.
Na 1700. Tijdsvereffening.
7.3.
Middelbare zonnetijd.
7.4.
Wettelijke tijd, 1 mei 1909. Amsterdamsche Tijd.
7.5.
Oorlog, mei 1940. M.E.T.
7.6.
Van zonnetijd naar zonetijd en kloktijd. Met tabel.
7.7.
Moderne tijdmeting. Atoomtijd. Schrikkelseconde.
8.
8.1.
Jongste geschiedenis van de kerkzonnewijzer.
8.2.
Archief van de Kerkvoogdij via Hr. T. Mastenbroek.
8.3.
Rapport sterrenkundige Dr. J.J. Raimond Jr. (1946).
8.4
Naschrift 1993.
Informatie over de vereniging ‘De Zonnewijzerkring’
Opgave Nederlandse literatuur.
Naschrift van de redactie.
Intermezzo:
		

4

Ons wereldbeeld. Het oude en het nieuwe beeld.
De Dierenriem - ecliptica.

DE ZONNEWIJZERS AAN DE GROTE KERK VAN MAASSLUIS
§1
1.1 De Grote Kerk van Maassluis is getooid met een stel zonnewijzers dat zijn
weerga in Nederland niet kent. Ze zijn te zien op de verjonging van de steunbeer die links van de hoofdingang staat. De lantarenachtige opbouw, gekroond
door een pinakel in dezelfde vorm als van de andere sierelementen van de
kerk, heeft aan drie zijden wijzerplaten van wit marmer, elk 71 x 71 cm groot. In
de tympaan boven het vierkant is de richting van de plaat aangeduid,met van
rechts naar links (met de zon mee): N.O. (noordoost), Z.O. (zuidoost) en Z.W.
(zuidwest).
1.2 Op elke wijzerplaat is een schaduwgever gemonteerd, de poolstaaf, gestut
door een gevorkte ondersteun. Die poolstijl staat gericht naar een hemelpool:
op de N.O. plaat wijst hij met zijn vrije uiteinde naar de Noordpool (vlak bij de
poolster), op de twee zuidelijke platen met het vrije uiteinde naar de Zuidpool.
De drie stijlen staan parallel aan elkaar. Op foto I (blz.6) is dat duidelijk te zien
van de N.O. en Z.O. platen, maar ook van de stijl aan de Z.W. kant die links
onder even uitsteekt. De zon werpt van die stijlen een schaduw op de tijdlijnen
en daarmee wordt de tijd aangewezen.
1.3 Er is nog een tweede schaduwgevend element op elke wijzer, dat is dat
bolletje aan de poolstaaf. Dat bolletje noemen we de Index omdat de schaduw
daarvan een indicatie geeft op de andere lijnen en bogen van de wijzerplaat.
Het zegt veel over de positie van de zon aan de hemel, de hoogte en de windstreek, en daarnaast over de datum, het seizoen, enz. Over deze sterrenkundige feiten straks nog meer in § 5.
§ 2 Waarom is het nu zo’n weergaloos stel?
2.1 Een combinatie van 3 wijzerplaten is niet zeldzaam. Reeds in de naaste
omgeving zijn al twee voorbeelden te vinden, namelijk in Delft op de Oostpoort
en aan de achterzijde van het Stadhuis aan de Markt. In ons land zijn er ook
torentjes met zonnewijzers op 4 richtingen. En er bestaan nog vele oude losstaande zonnewijzers waaraan wel 12 of 20 of nog meer wijzerplaatjes te tellen
zijn. Elke wijzerplaat is gericht naar een bepaalde windstreek en kan slechts een
beperkt aantal uren functioneren. Daarom werd vaak een combinatie toegepast,
zodat ook op lange zomerdagen de hele dag zon kon worden gevangen. Voor de
geografische breedte van Maassluis zou een combinatie van Z.O. met Z.W. plaat
al voldoende zijn. Maar op deze steunbeer ontbeert de Z.W. plaat toch de zon op
zomeravonden omdat de belendende muur op het zuiden gericht is (oost-west
loopt); en op de langste dag van het jaar draait de zon alom 4.40 uur (zonnetijd)
van de muur weg en blijft dan de rest van de middag en avond aan de noordkant
schijnen. Eigenlijk had die Z.W. plaat beter aan de volgende steunbeer kunnen
zitten.
Wat we in het westen te kort komen wordt in het oosten ruimschoots vergoed.
Daar vangt de N.O. plaat bij het eerste ochtendkrieken van de langste dag al
zon.
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Die plaat is ook op enige afstand al te zien en dat is waarschijnlijk de reden
dat hij aan de twee andere toegevoegd werd omdat de centrale Z.O. plaat in de
nauwe straat niet zo erg opvalt en alleen te bekijken is als je sterk omhoog kijkt.
Enkele jaren geleden werd bekend dat de kerk gerestaureerd zou worden en
dat daarbij de zonnewijzers misschien ook een beurt zouden krijgen. Ik wilde
wel eens weten in hoeverre de N.O. plaat beschenen werd. Net na de langste
dag toog ik voor dag en dauw naar Maassluis en ik kon in een heldere lucht
prachtig de zon boven de horizon zien oprijzen. Jawel, maar geen schijnsel
op de zonnewijzer! Ik had buiten de waard gerekend. Wat stond er nu voor de
zonnewijzer in de weg? Uitgerekend de Gereformeerde Immanuëlkerk aan de
Lange Boonestraat, die er natuurlijk nog niet stond in 1639 bij de nieuwbouw
van de Grote Kerk, waardoor de zonnewijzer toentertijd volledig in de zon lag.
Bijna heel Maassluis lag nog op één oor, maar toch was ik Samen-op-Weg
met twee mussen die op de stijlsteun ook zaten te wachten tot de zon op de
plaat kwam. Ze tsjilpten volop en ik meende zelfs psalm 84:2 te horen fluiten
(oude berijming). Zie foto II (blz.7), genomen vóór half vijf zonnetijd, toen de
zon al aardig goed schaduw gaf. (Op foto I was het later: 7.30 uur zonnetijd).
Dit terzijde.
2.2 Wat wel zeldzaam is: De combinatie van twee coördinaatsystemen op één
wijzerplaat. Straks zal ik uitleggen wat dit betekent, § 5. Een dergelijke combinatie heb ik in Engeland één keer gezien, in Duitsland ook één keer, maar
in ons eigen kleine landje buiten Maassluis zelfs twee keer, aan kerken in
Noord-Holland: De kerk van Oosthuizen (boven de ingang aan de Westzijde)
en de Bullekerk in Zaandam. (Beide zonnewijzers aan deze kerken zijn een
jaar of tien geleden gerestaureerd waarbij de lijnen en bogen in verschillende
kleuren zijn aangebracht). Genoemde gebouwen hebben alle echter slechts
één wijzerplaat op de zonnewijzer terwijl Maassluis dat ingewikkelde patroon
in drievoudige uitvoering heeft.
Zelfs deze overvloed was de ontwerper nog niet genoeg. Hij heeft nog meer
lijnen en bogen geconstrueerd in een uitbreiding die op andere zonnewijzers
nooit voorkomt, om de eenvoudige reden dat de zon deze uitbreiding nooit
kan beschijnen. Het heeft te maken met posities van sterren, maar het licht
daarvan is te zwak om schaduw op de plaat te geven.
Hoe het ook zij, door deze toevoegingen is dit wel een van de merkwaardigste
zonnewijzers van Europa. Het is een bijzonder document uit de geschiedenis
van de sterrenkunde en van de tijdmeting. Zo’n eerbiedwaardig monument
verdient dan ook alle mogelijke bescherming!
§3
3.1 Wij zullen wel nooit te weten komen wat de ontwerper bewogen heeft om
dit ingewikkelde patroon te maken. Wij weten zelfs niet eens hoe hij heette en
wanneer hij dit gemaakt heeft.
In het archief van de kerkvoogdij is wel iets bewaard gebleven over de jongste
geschiedenis van deze zonnewijzer (zie § 8) maar van het prille begin is niets
bekend. De kerk kwam klaar in 1639. In die tijd was het wel gebruikelijk om
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een zonnewijzer aan te brengen, al was het maar om een aanwijzing te hebben
voor het gelijk zetten van de toen zeer onregelmatig lopende torenuurwerken.
Elke keer als het uurwerk opgewonden werd kon men dat gelijk zetten met de
tijd die de zonnewijzer aangaf. De huidige toren, die een houten kruistorentje
verving, kwam in 1650 gereed. De kwaliteit van de torenuurwerken werd echter
pas beter nadat Christiaan Huygens in 1657 de slinger was gaan toepassen.
Andere verbeteringen volgden snel, nochtans men had een zonnewijzer nodig
om het uurwerk met de zonnetijd gelijk te zetten. (Zie verder § 7 over tijdaanwijzing). Wij weten ook niet wat er in Maassluis eerder was: Torenuurwerk of
zonnewijzer?
Over de tijd waarin de zonnewijzer gemaakt werd hebben we een kleine aanwijzing in de spelling van de woorden. Enkele van de windstreken zijn voluit
benoemd: OOST, WEST en ZUYDT. Ook lezen we HORIZONT. Toch zegt zoiets te weinig voor een scherpe datering. (zie ook naschrift van de redactie op
blz. 38)
3.2 Zeeman of landmeter? Op de zonnewijzer staan veel bijzondere lijnen, wat
er op zou kunnen wijzen dat de ontwerper een man was met een stuurmansopleiding en mogelijk ook een ervaren zeeman was.
Anderzijds: De Grote Kerk staat op het Schanseiland. Misschien is de ontwerper iemand geweest die ervaren was in vestingbouw, en – hoe raar dat tegenwoordig mag klinken – ook in de leerboeken van landmeten en vestingbouw
kwam het maken van zonnewijzers aan de orde! De Alkmaarse burgemeester
Adriaen Anthonisz. (ca. 1541-1620) heeft als Superintendent der Fortificatiën
van de Prins het hele land doorkruist om her en der vestingen aan te leggen.
Hij was landmeter, cartograaf en vestingbouwer. Op 5 dec. 1587 werd aan hem
door de Staten van Holland en West-Friesland octrooi verleend tot het uitgeven
van zekere boekskens, waarvan één getiteld was: ‘Beschrijvinge van alderhande Sonnewijzers’. Jammer genoeg is het niet bekend of dat boekje ooit uitgegeven is. Maar wel blijkt hieruit dat het niet ondenkbaar is dat hier tijdens de bouw
van de kerk nog zo’n schansdeskundige, zo’n ingenieur, rondgelopen heeft die
zijn hart nog eens lekker kon ophalen aan het maken van die zonnewijzers.
§4
4.1 Nu volgen twee foto’s die een paar maanden later zijn genomen, op 22 aug.
1988. Foto III op blz.11 toont de beide zuidelijke wijzerplaten, even vóór 12
uur zonnetijd. Let er op dat de Z.W. plaat niet is becijferd voor de morgenuren.
Zoals gezegd in § 2.1 worden de wel aangebrachte uren 7 en 8 ’s avonds niet
beschenen. Foto IV op blz. 12 geeft de Z.O. plaat even na 12 uur. De schaduw
van het bolletje staat net voorbij de windlijn ZUYDT op de hoogteboog van 50°
en op de declinatieboog van 10° ongeveer, bij het begin van dierenriemteken
Maagd. Hiermee loop ik al vooruit op de bespreking van de coördinaatsystemen die nu aan de beurt komen.
§ 5 Coördinaten
5.1 Algemene begrippen. Als iemand mij de weg vraagt, b.v. naar het postkan-
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toor, dan zeg ik: ‘Rechtuit, 2e straat rechts, 1e straat links, en dan nog 20 meter.’ Voor je geestesoog maak je dan gebruik van een coördinatenstelsel, enkele lijnen die elkaar rechthoekig kruisen, met getallen die een afstand op die
lijnen aangeven. Met coördinaten kan je dus de ligging van een punt bepalen.
5.2 Op de aardbol gebruiken we geografische (aardrijkskundige) coördinaten:
Geografische breedte en geografische lengte.
-A De breedte, geteld in graden vanaf de evenaar (equator) tot de polen. Zo
heeft de Noordpool breedte 90°.
De zonnewijzer van de Grote Kerk ligt op N.B. 51° 55’ 22,45’’ (één graad° wordt
verdeeld in 60 minuten’ en één minuut in 60 seconden”, net als bij de verdeling van het uur).De zonnewijzer is ook precies voor die breedte berekend,
al is het mogelijk dat de ontwerper vroeger uitgegaan is van een waarde die
een minuut meer of minder was; niet omdat de kerk verzakt is maar omdat de
landmeter in die tijd niet over de fijne meetinstrumenten van tegenwoordig kon
beschikken.
-B De lengte. Tegenwoordig wordt deze geteld vanaf de meridiaan van Greenwich, naar West en naar Oost. De zonnewijzer ligt op O.L. 4° 15’ 4,38’’ en dat
gegeven hebben we nodig om zonnetijd om te rekenen in klokkentijd (wettelijke tijd). In de tijd dat de kerk gebouwd werd gebruikte men een andere
meridiaan, die van Ferro of van S. Cruz op Tenerife, maar dat was niet van
belang voor de tijd hier: Wij hadden alleen te maken met de tijd die de zonnewijzer in Maassluis aanwees; en of dat iets scheelde met de zonnewijzertijd
in Delfshaven liet ons koud.
5.3 Op de hemelbol gebruiken de sterrenkundigen verschillende coördinatenstelsels. Twee daarvan vinden we terug op de wijzerplaat, die immers een
spiegel is van het hemel gebeuren. Nu lopen al die lijnen en bogen kriskras
door elkaar zodat je er zonder kijker bijna niet uit wijs kan worden. Voor een
beter inzicht in deze ingewikkelde patronen heeft de secretaris van onze vereniging ‘De Zonnewijzerkring’, de heer F.J. de Vries te Eindhoven, per computer alle 3 wijzerplaten voor mij ontrafeld, zodat ik in zijn tekeningen de verschillende bestanddelen van de stelsels stuk voor stuk kan presenteren.
Voor deze zonnewijzer zijn gebruikt:
A. het horizonstelsel, met azimut en hoogte. § 5.4.
B. het equatoriale stelsel, met uurhoek en declinatie. § 5.5.
Niet schrikken van die moeilijke woorden; het wordt verderop wel duidelijk. We
beginnen met het eenvoudigste:
5.4 Het horizonstelsel, met lijnen voor windrichting (azimut) en voor hoogte, grootheden die beide langs of vanaf de horizon gemeten worden. Het oude Arabische
woord voor richting is azimut, een term die elke zeeman bekend is.
Fig. 1A toont die azimutlijnen, met de namen van de windrichting er naast.
Voor een zonnewijzer wordt meestal een verdeling toegepast in 32 delen voor
de hele windroos; een matroos kan een nog fijnere verdeling opdreunen van
64 windstreken, maar dat zou voor een zonnewijzer iets te veel van het goede
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zijn. In de navigatie telt men meestal vanaf de noordlijn, bij een zonnewijzer
vanaf de zuidlijn, die altijd samenvalt met de lijn van 12 uur Ware Zonnetijd
(noon). Op foto III en IV zag u de schaduw van de Index (die kogel aan de stijl)
even vóór resp. even na 12, dus ook even ten oosten, daarna even ten westen
van de zuidlijn. (Nogmaals, de wijzerplaat geeft het spiegelbeeld van de hemel
met oost links en west rechts).
Voor de verdeling van de windroos kunnen we ons voorstellen dat er een verticale spil door de kogel steekt en dat elke windrichting daar doorheen gaat,
en zich op de plaat als een verticale lijn aftekent. Op een horizontaal door de
kogel gaande schijf met cirkelverdeling maken die lijnen een hoek van 11¼°
met de vorige lijn.
In fig. 1C zien we die lijnen, Oost tot ZtW, totaal 10 voor de Z.O. plaat. Op de Z.W.
plaat zijn er ook 10 lijnen, ZtO tot West. Op de N.O. plaat horen 7 lijnen te liggen,
van NOtO via Oost tot ZOtO. Zie hiervoor blz. 20 omdat daarop een verschil is te
zien met de wijzerplaat in steen. Het blijkt dat de ontwerper, of de steenhouwer,
in verwarring is gebracht door de grote afstand tussen enkele lijnen en er toen
maar een extra lijn tussen gezet heeft, in de tekening aangeduid met een stippellijn. Hij heeft ook de namen opgeschoven waardoor er bij de meest rechtse
lijn niet ZOtO staat, maar abusievelijk ZO. Dat bracht mij aanvankelijk danig van
de wijs, want het zou betekenen dat de wijzerplaat anders gericht zou staan dan
dat het opschrift NO aangaf, en dan klopte er niets meer van mijn berekeningen.
Gelukkig ontdekte ik dat die tussengeschoven lijn verkeerd stond.
Op foto I en II zijn die lijnen te vaag om dit goed te kunnen zien.
Fig.2a,2b, en 2c tonen de hoogtelijnen. De rechte horizonlijn heeft hoogte 0°. Van
daar af zijn de gebogen lijnen uitgezet voor elke 10° hoogteverschil, van 10 tot
60. (Op de N.O. plaat van 10 tot 40, want hoger komt de zon daar niet).
Ook hier is de kogel het centrale punt voor het uitzetten van de hoogte. De
kogel ligt dan ook precies waterpas met de lijn van de horizon.
Door hoogte en azimut kan de plaats van de zon (en van de sterren) aan de hemelbol bepaald worden. De positie van de zon vormt een aanwijzing voor de tijd.
Eeuwen lang heeft men dan ook de tijd bepaald met een instrument waarmee
men de hoogte kon meten. Reeds in Egypte en in het oude Romeinse rijk had de
reiziger voor dat doel een draagbare hoogtemetende zonnewijzer op zak. Arabieren waren met hun vernuftig uitgedacht astrolabium meesters op dit gebied.
Eenvoudiger in het gebruik waren de kwadranten die zeer populair waren.
Zo werden in de zonnewijzerboeken van de 16e eeuw (en later) de kwadranten
vaak dubbel afgedrukt zodat men één exemplaar kon uitsnijden en opplakken
waardoor de reiziger onderweg altijd over een goede tijdmeter kon beschikken. Een heel eenvoudig instrumentje was het z.g. kapucijner uurplaatje, zo
genoemd omdat in de lijnentekening de vorm van de muts van een Kapucijnermonnik werd gezien. Zo’n instrument was slechts op één breedte te gebruiken,
maar dat geldt ook voor astrolabia en kwadranten en voor vele andere hoogtemetende zonnewijzertjes. Dat was ook niet zo’n groot bezwaar want te voet kon
men veel kilometers afleggen voordat men op andere breedte kwam.
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Eise Eisinga, de bouwer van het beroemde Planetarium te Franeker, heeft in
1762 in een handschrift ruim 150 ontwerptekeningen van zonnewijzers op een
vaste plaats gemaakt, met tot besluit een ontwerp voor een draagbaar zonnewijzertje voor reizigers.
Dat nu was zo’n kapucijnertje. Hij maakte zelf ook zo’n apparaatje en dat is gelukkig bewaard gebleven. Eind 1991 kon dat door enkele leden van ‘De Zonnewijzerkring’ worden opgespoord. De eigenaars waren zo genereus het toestel
af te staan en op 19 december 1991 over te dragen aan het Planetarium. Ter
gelegenheid daarvan kwam een extra Bulletin van de kring uit, 62 blz., waarin
de achtergronden van dit toestel worden belicht. De oudste afbeelding van zo’n
toestel vond ik in een boek uit 1531. Op blz. 23 ziet u een tekening van het
kapucijnertje van Eisinga.
Hoogtemeting op zee deed men vooral om 12 uur zonnetijd als de zon op het
hoogste punt van de dagbaan komt. Hieruit kon men dan de breedte van zijn
positie berekenen. Een eenvoudig toestel hiervoor was de Jakobsstaf; later
kwam het sextant.
Alles goed en wel, maar waarom werden die lijnen ook op een vaste zonnewijzer geconstrueerd? Aan de hand daarvan kan je controleren of je kompas de
goede richting wees, ook of een meting met de Jakobsstaf of kwadrant overeen
kwam met de aanwijzing die de schaduw van het bolletje gaf.
Een andere mogelijkheid was dit, dat je met de lijnen op de wijzerplaat een
hulpje had voor het maken van een kwadrant, of dat je de aanwijzingen op een
kwadrant kon verifiëren met het lijnenpatroon op de zonnewijzer.
Het is echter zeer de vraag of dat de bedoeling van de maker is geweest. Het
heeft er meer van weg dat deze opsmuk er alleen op staat om de informatie zo
volledig mogelijk te maken, waarmee de ontwerper dan een staaltje van zijn
kunnen ten beste gaf, ter meerdere glorie van zijn naam, die desondanks in de
annalen verloren is gegaan.
In elk geval was het voor de tijdaanwijzing beslist niet nodig want dat ging veel
beter door de schaduw van de poolstijl. Dat komt in de volgende paragraaf aan
de orde.
Vraag aan een neger in midden Afrika hoe de zon langs de
hemel gaat: Hij zwaait zijn arm omhoog tot boven zijn hoofd,
en weer naar beneden.
Vraag hetzelfde aan een Eskimo: Hij wijst naar een laag heuveltopje in het Noorden, en houdt zijn hand ongeveer op dezelfde hoogte terwijl hij een slag in het rond draait.
Voor de neger is hoogte de belangrijkste tijdmaat,voor de Eskimo het azimut.
Voor de eerste dus een hoogtemetende zonnewijzer,voor de
tweede een kompas met een poolstijl zonnewijzer.
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5.5 Het equatoriale stelsel wordt zo genoemd omdat de coördinaten uurhoek
en declinatie gemeten worden langs en ten opzichte van de equator op de
hemelbol. De equator of evenaar is een denkbeeldige cirkel aan de hemel die
haaks op de pool as staat. Op de dagen van de nachtevening, 20 maart en
23 september bij het begin van de lente, resp. de herfst, als dus dag en nacht
even lang zijn, loopt de zon over de equator, 360° in het rond voor het hele
etmaal van 24 uur. Per uur legt de zon dus een boog af van 360:24 = 15°. De
uurhoek van de zon (of van een ster) is de boogafstand vanaf de meridiaan,
dat is de uurcirkel van 12 uur zonnetijd, die ook noord zuid loopt.
Gewapend met deze wetenschap kunnen we direct al een eenvoudige maar
voortreffelijke zonnewijzer maken, die op blz. 29 te zien is:
Verdeel een ronde schijf in 24 gelijke delen (elke hoek 15°), prik een breinaald door het centrum (plak er een kurk achter), en zet het ‘toestel’ met de
breinaald gericht op de poolster (dus voor Maassluis onder een hoek van 52°
omhoog, en precies in de noord zuid lijn). Klaar!
Vanuit dit toestel een zonnewijzer maken op een verticaal vlak is ook niet
moeilijk, hetzij door meetkundige constructie, hetzij via rekenkundige berekeningen. Voor een zuidwijzer is dat makkelijk, voor een z.g. afwijkende wijzerplaat zoals hier aan de kerk, waar elke plaat 45° uit het zuiden/noorden
staat, wordt construeren iets moeilijker (en vooral bij het maken van de overige
lijnen, buiten de uurlijnen om). Op een zuidwijzer zijn de uurlijnen symmetrisch
over de wijzerplaat verdeeld, bij andere standen zoals hier liggen de uurlijnen
onder geheel verschillende hoeken. Altijd echter geeft de afstand tussen twee
uurlijnen een hemelboog van 15° weer. Maar … de ontwerper in Maassluis
heeft iets anders verzonnen: Hij maakte tijdlijnen om de 10° in plaats van om
de 15°. Dat doet meer denken aan de verdeling van de lengtecirkels op landkaarten en globes. Op een zonnewijzer heb ik het nooit gezien, behalve juist
bij een bolzonnewijzer, een globe waarop ook de wereldkaart staat uitgehouwen (in Houten bij kasteel Heemstede); op die bol zijn de uren aangegeven
door apart uitgehouwen kleine streepjes. Zo is het ook in Maassluis. In fig. 3
op blz. 16 staan lijnen om de 10°, in fig. 4 op blz. 17de korte lijntjes voor uren
en halve uren.
Op de foto’s kun je hier en daar zien dat de dikke uurstrepen voor de even
uren niet altijd precies samenvallen met de dunne lengtelijnen van 10°. Hoe is
dit te verklaren?
Het is mogelijk dat de oorspronkelijke ontwerper geen behoefte had aan echte
uurlijnen voor de juiste tijdaanwijzing, en dat hij als stuurman beter thuis was
in de zeekaarten met lengtecirkels en ook in hemelkaarten met deze verdeling.
Is er later ten gerieve van de landrotten een uurverdeling bij gekomen? Die
brede uurstrepen zijn veel grover uitgehakt dan het oorspronkelijke lijnenpatroon. En heeft men toen een meer nauwkeurige berekening gemaakt waardoor de nieuwe uurlijnen niet geheel overeenstemden met die oude dunne
lijntjes? Het zal wel een open vraag blijven.
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De tweede coördinaat van het equatoriale stelsel is de declinatie. Het woord
betekent ‘afwijking’, in dit geval de afwijking ten noorden of ten zuiden van de
equator. De zon kan maximaal 23½ ° declinatie hebben (omdat de scheefstand
van de aardas ook zo is), maan en planeten kunnen er iets bovenuit komen,
maar de sterren zijn over de hele hemelbol verspreid en kunnen elke willekeurige declinatie hebben, tot aan bijna 90° voor de poolster.
In het algemeen kan men zeggen dat voor een bepaalde ster de declinatie
steeds hetzelfde is, bij de zon echter wisselt die van dag tot dag. Voor de zon
hangt dat samen met de plaats op de ecliptica. Zie hiervoor de tekening op
blz.43 en de tabel op blz. 44 in het deel ‘Intermezzo’.
Maak zelf een eenvoudige tafelzonnewijzer:
Plak de schijf met Zuidpool ruggelings tegen de schijf met Noordpool, maar
zorg er voor dat de cijfers met elkaar overeenstemmen. Dus 12 tegen 12, 6
tegen 6, 18 tegen 18. Een schijfje kurk tegen ‘Zuidpool’ en een breinaald of
satépennetje door het centrum van de schijf.
De naald moet naar de Noordpool wijzen.
Met 12 aan de onderkant wijst hij zonnetijd aan.
Met 13.43 onderaan wijst hij ’s zomers klokkentijd aan, enz.
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Voor elke declinatie kan men op een zonnewijzer een boog construeren die
dat aangeeft.
Op vele zonnewijzers komen drie declinatielijnen voor die het begin van de
4 seizoenen aangeven:
1. Winterboog of Steenbokskeerkring = Tropicus Capricorni, waar de
zon op 22 december langs loopt.
2. Evenaar = Equator. een rechte lijn 20 maart en 23 september.
3. Zomerboog of Kreeftskeerkring = Tropicus Cancri, 21 juni.
Veel oude zonnewijzers in ons land hebben nog volledig de 7 dierenriem
bogen.
In Maassluis zijn er de drie genoemde lijnen (fig. 5 op blz. 18), maar er staan
wel tekens tussen die betrekking hebben op de andere dierenriembogen. Het
is nog niet duidelijk of de tekens alle aanwezig zijn. Ook hier heeft de ontwerper weer iets aparts gemaakt. Hij heeft alle declinatiebogen om de 10° uitgezet (dus net als bij de ‘tijdlijnen’). Die lopen van 0° tot 90° Voor een zonnewijzer
heeft dat geen zin, want de zon kan dat niet bereiken. Die lijnen geven de
declinatie van sterren aan, maar die geven geen schaduw op de plaat. Het is
een van de aparte buitenissigheden van de Maassluise kunstenaar. Als hij en
de steenhouwer per lijntje betaald werden was dat niet onaardig …
Voor liefhebbers van de wiskunde is hier nog een speciaal grapje te zien. Van
de kegelsneden is de evenaar de ontaarde kegelsnede, de rechte, met declinatie 0°. Daar omheen liggen hyperbolen voor 10° tot en met 60°. Dan volgen
twee ellipsen voor 70° en 80° en er rest een punt voor 90°.
De parabool ontbreekt, maar zou een plaats kunnen hebben voor declinatie
64°, 1’ omdat die hoek gelijk is aan het complement van de hoek v (verheffing, de hoek tussen stijl en substijl), waarvan de grootte afhankelijk is van het
verband tussen de breedte van de plaats en de afwijking van de wijzerplaat.
De hoek v = 25°, 9’.
§6
6.1 Alle onderdelen op de blz. 14 t/m 22 hebben nu de revue gepasseerd. Ik
hoop dat het nu makkelijker wordt om ook op de wijzerplaten zelf de bestanddelen te onderkennen.
Toch blijft het vaak wel moeilijk. Het aflezen van de tijd gaat makkelijk genoeg
– op de schaduw van de poolstijl – maar in de wirwar van kleine lijntjes is men
gauw het spoor bijster.
6.2 Hoe kan dit verbeterd worden? In de eerste plaats natuurlijk door de wijzerplaten schoon te maken en vervaagde lijnen iets op te halen, scheuren te
herstellen, enz.
In de tweede plaats door alle onderdelen een aparte kleur te geven. Bijvoorbeeld rood voor dierenriembogen en tekens, groen voor horizon en hoogte-

30

bogen, weer een andere kleur voor azimutlijnen. Zwart of goud voor uurlijnen,
en goud voor uurcijfers. Dan wordt dat hele stel weer een sieraad voor het
kerkgebouw en een van de bezienswaardigheden van de streek.
Restauratiedeskundigen schrikken soms terug voor deze manier van versiering en willen een onontwarbaar lijnenpatroon bewaren. Ze moeten eens denken aan gevelstenen en andere ornamenten die tegenwoordig in fraaie kleuren
worden gezet, en aan de beroemde grote zonnewijzer van het Prinsenhof te
Groningen waar al die genoemde kleuren zijn te vinden, en aan zonnewijzers
in Oosthuizen, Zaandam, Rolduc, Strijen, Dordrecht, enz.
§7
7.1 Iets uit de geschiedenis van de tijdmeting.
Al weet u nu alles van de onderdelen van de zonnewijzer, u wilt toch ook nog
weten hoe laat het is – ja, dat is duidelijk genoeg, maar hoe is het verband
met de horlogetijd? Ik ga voorbij aan middeleeuwse en oudere tijdsindeling
waarover genoeg te lezen is in boeken over zonnewijzers en klokken. Tijdens
de bouw van de kerk had men uitsluitend rekening te houden met de Ware
Plaatselijke Zonnetijd, de tijd die de eigen zonnewijzer aanwees. Zie ook § 3.1.
7.2 Na 1700 waren de slingeruurwerken (niet in de toren, maar bij de klokkenmaker) zo betrouwbaar geworden en ze liepen zo nauwkeurig dat het ook voor
de leken opviel dat er een verschil was met de zonnewijzertijd, die eigenlijk erg
onregelmatig verloopt. Sterrenkundigen wisten dat al lang: Door de schuine
stand van de aardas en door de ellipsbaan van de aarde rond de zon is de
omloopsnelheid van de aardbol niet altijd even groot en duurt de dag niet altijd
even lang.
Theoretisch heeft men toen een denkbeeldige (fictieve) zon aangenomen die
geheel regelmatig precies langs de evenaar liep en middelbare tijd zou kunnen
aanwijzen. Het verschil tussen Ware en Middelbare tijd heet ‘Tijdsvereffening’.
Het verschil is in de zomer niet groot, maar loopt in November op tot +16 minuten, wordt dan weer 0 waarna het in Februari -14 minuten bedraagt.
Nauwgezette klokkenmakers hadden de beschikking over een tabel waarin
voor elke dag die tijdsvereffening vermeld was, hetgeen belangrijk was voor
het ijken van hun uurwerken. Voorlopig hield de klokopwinder van de torenklok
het nog op Ware Plaatselijke Zonnetijd van de zonnewijzer.
7.3 Midden vorige eeuw kwam er behoefte aan een Middelbare tijd voor het
burgerlijke leven. Die behoefte kwam tot stand door de snellere wijze van vervoer. Geleidelijk aan kwam het zo ver dat de torenuurwerken in Nederland de
Middelbare tijd aanwezen, dus een zonnewijzertijd gecorrigeerd met de waarde van de tijdsvereffening.
Maar ... dat was dan altijd nog van de plaatselijke zonnewijzer, en de klok wees
dus Plaatselijke Middelbare tijd. En dat verschilde van plaats tot plaats. De torenklok in Maassluis sloeg 12 uur als het in Arnhem al 7 minuten over 12 was.
De regering treuzelde zo lang met het invoeren van een landelijke tijd dat het
de Spoorwegmaatschappijen ging verdrieten, en deze voerden als officiële
Spoorwegtijd de Greenwichtijd in. (In de volksmond werd dat ‘Grindwegtijd’).
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Dat scheelde 20 minuten met de klokkentijd van Amsterdam. In enkele musea
zijn nog klokjes te zien met twee minuutwijzers, de een voor Spoorwegtijd (met
een plaatje van het station) en een voor de stadstijd (met een plaatje van het
Telegraafkantoor, want de telegraaf, het precieze tijdsein van de Sterrenwacht
elke dag doorgaf, had de zonnewijzer inmiddels verdrongen!).
7.4 Eindelijk, pas in 1908, werd de ‘Wet tot invoering van een wettelijken tijd’
aan genomen, die op 1 mei 1909 (de dag na de geboorte van Prinses Juliana)
van kracht werd. In het hele land moest men nu eenzelfde tijd hanteren op alle
openbare klokken. Men deed niet mee met de naburige landen want wij hielden er een eigen Nederlandse tijd op na, de z.g. ‘Amsterdamsche Tijd’ naar
de Middelbare zonnetijd van Amsterdam, zoals in art. 1 van genoemde wet
stond. Alle klokken op de meridiaan van Amsterdam, dus in Breukelen, Geertruidenberg, enz. hadden dan ook dezelfde tijd als op de zonnewijzer (althans
op de dagen dat de waarde van de tijdsvereffening = 0 was). Zonnewijzers ten
oosten en ten westen van die meridiaan weken iets af van die wettelijke tijd,
maar daarmee viel te leven. Een zonnewijzer had eigenlijk ook geen functie
meer, tenminste voor de nauwkeurige tijdmeting, maar bleef toch altijd wel een
geliefd ornament, ook bij de moderne architecten. Zo bracht men in 1913 bij
de bouw van het Vredespaleis een grote zonnewijzer in de zijgevel aan.
Intussen had men internationaal al veel eerder de tijd gestandaardiseerd: In
1884 was op de Conferentie van Washington afgesproken dat de meridiaan
van Greenwich de Hoofdmeridiaan (Prime meridian) van de wereld zou zijn,
zowel voor de lengtemeting als voor de tijdmeting. Later werd ook afgesproken dat de aardbol, net als een sinaasappel, verdeeld zou worden in 24 partjes van 15° lengte elk, en dat elke zone van 15° als tijdzone zou gelden. De
meridiaan op 15° O.L. (door Görlitz) was dan de meridiaan van de volgende
tijdzone, die van de Midden Europese Tijd (M.E.T.), terwijl Greenwich in het
midden van de West Europese Tijdzone (W.E.T.) lag.
Nederland was eigenwijs en zat er tussenin. Er bleef een verschil van ca. 20
minuten met Greenwich en van ca. 40 minuten met M.E.T.
7.5 Dit werd drastisch veranderd in de eerste week na de Duitse bezetting, in
mei 1940. Direct werd M.E.T. ingevoerd, en een dag later ook nog eens zomertijd. Die hadden we in de eerste wereldoorlog ook wel een poosje gehad,
maar in mei 1940 ging de zon ineens l uur en 40 minuten later op/onder. Dat
was nog niet zo erg (we hebben het tegenwoordig ook), maar het werd in de
eerste oorlogswinter gehandhaafd zodat sommige kantoren in de tijd van de
kortste dagen pas om 10 uur v.m. opengingen!
Na de oorlog hebben we de M.E.T. gehouden, hoewel we, geografisch gezien,
eigenlijk bij de Engelse tijdzone horen. Ook de zomertijd is tegenwoordig in
vele landen gewoon. Door deze economische en politieke afspraken en maatregelen zijn we wel een heel eind afgedwaald van de natuurlijke tijd en de
beleving daarvan.
7.6 Toch is het natuurlijk wel aardig te weten hoe het verband is tussen Ware
Zonnetijd en de Zonetijd, de tijd van de klok. Er bestaan uitgebreide tabellen
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waarin we van dag tot dag het verschil kunnen aflezen, maar laat ik u liever een
verkort lijstje voorschotelen dat voldoende inzichten geeft.
Het verschil bestaat uit:
1. het geografische lengteverschil Maassluis-Görlitz,
d.i. 15° - 0.L. = 15°- 4° 15’ 4,38’’= 10° 45’
hetgeen in tijd overeenkomt met 43 minuten precies.
Bij Zomertijd komt daar nog eens een uur bij.
2. het aantal minuten tijdsvereffening, hoogstens 14 à 16.
Als we dit bij elkaar tellen krijgen we het aantal minuten dat u moet optellen
bij de gevonden zonnetijd om op klokkentijd te komen, en dat voor 3 data
in de maand.
Datum JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

1
11
21

56½
57
58

55½
53
50½

47
44
42

40
39
39

41
42
44

46
48
49

49
48
46

43
40
37

33
30
28

26½
27
29

31½
36
41

46
51
54

					

bij zomertijd 1 uur bijtellen

			
Als het dus precies XII uur zonnetijd is (en de zon precies in het zuiden staat,
op het hoogste punt van de dagboog) dan wijst de klok op 1 November 12
u. 26½min; op 21 Februari 12 u. 58 min. Op deze twee dagen vinden we het
grootste verschil van de tijdsvereffening. In de zomer zijn de verschillen veel
kleiner, afgezien van het verschil van 1 uur bij zomertijd.
7.7 Zoals reeds opgemerkt onder § 7.3 had de telegraaf de zonnewijzer verdrongen in de tweede helft van de vorige eeuw. Het tijdsein was afkomstig van
een sterrenwacht waar astronomen vroeger veel tijd moesten besteden aan
het meten van de tijd. De tijd kon nauwkeuriger gemeten worden aan de sterren dan aan de zon. Sterrentijd loopt echter elke dag bijna 4 minuten voor op
de zonnetijd en het vergt enige berekening om het tijdsein voor klokkentijd te
kunnen uitzenden.
Het astronomische uurwerk op een sterrenwacht was een hoogwaardig slingeruurwerk. De regelmaat van de slinger werd nog overtroffen door die van het
kwartskristal en later door die van het cesiumatoom zodat we nu voor nauwkeurige tijdmeting gebruik maken van atoomklokken.
De eenheid van tijd is de seconde, vroeger astronomisch bepaald als het 3600e
deel van een uur, en dat weer van een dag, en dat weer van een tropisch jaar,
maar tegenwoordig is het een fysische grootheid, gedefinieerd in de trillingen
van het cesiumatoom, en daarmee losgekoppeld van de sterrenkunde.
Tijdmeting gebeurt nu ook niet meer alleen op een sterrenwacht want atoomklokken hebben een groot deel van de taak overgenomen. Ook op satelliet
observatiestations (b.v. Kootwijk) werken geodeten aan de tijdmeting.
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In het N.M.i., het Nederlands Meet instituut te Delft (het vroegere Van Swinden
laboratorium) heeft men enkele atoomklokken en men is via de radio verbonden met een wereldnetwerk van klokken en dan vooral met het Hoofdbureau
voor de Tijdmeting te Parijs. (Bureau International des Poids et Mesures). Daar
in Parijs houden ze alle wereldklokken in de gaten en vergelijken ze de Internationale Atoomtijd met de rotatiesnelheid van de aarde, die gemeten wordt
door astronomen en geodeten. Als de aarde iets langzamer is gaan draaien
(er zijn velerlei remmende factoren) dan klopt de zonnetijd niet meer met de
atoomtijd (simpel uitgedrukt). Het Bureau in Parijs verordineert dan dat de
atoomklokken één seconde stil gehouden moeten worden; dat is de bekende
schrikkelseconde die eens in het half jaar of om de paar jaar wordt ingelast.
Meestal gebeurt dat dan op 1 januari, ook niet elk jaar. Toevallig is het kortgeleden op 1 juli 1993 weer gebeurd.
De zonnewijzer kraait dan weer victorie: Hij heeft die seconde in de loop van
het jaar al automatisch verwerkt omdat hij vastzit aan die draaiende aardbol.
Dat was wel niet de bedoeling van Parijs, maar de beoogde nauwkeurigheid
heeft men nodig voor o.a. ruimtevaartberekeningen enz.
Er is een natuurverschijnsel dat nog nauwkeuriger is dan de atoomtrillingen:
De pulsen van Pulsars, bepaalde sterren. Mogelijk dat we daarvan nog eens
klokken kunnen afleiden, maar dat is nog toekomstmuziek.
§8
8.1 Ik ben u nog iets schuldig uit de jongste geschiedenis van de Maassluis
zonnewijzer.
In 1981 verscheen een Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken
waarin alle zonnewijzers beschreven werden die gevonden waren aan kerken
in Noord en Zuid-Holland. Dat artikel had ik geschreven, met foto’s van alle
zonnewijzers erbij, maar helaas ontbrak Maassluis in die rij omdat wij niet
van het bestaan op de hoogte waren. Dat bulletin wordt zeker niet in Maassluis gelezen, want niemand informeerde mij. De zonnewijzer aan de kerk van
Vlaardingen ontbreekt ook daarin; die is pas in 1977 aangebracht en ik hoorde
pas in 1983 daarvan.
Eind 1983 kwam de tweede druk uit van ons boek ‘Zonnewijzers in Nederland’.
Ook hier ontbrak de kerkzonnewijzer van Maassluis in het gewone rijtje (provinciegewijs). Tijdens het nazien van drukproeven zag ik echter in een T.V.-uitzending van Kerkepad dat er hier iets aan de kerk zat wat op een zonnewijzer
leek, en nog wel een tweevlakkige, dacht ik toen. Dat kon op het nippertje nog
genoteerd worden bij de aanvullingen op blz. 207.
Ons nu overleden lid de heer Kortekaas uit Vlaardingen ging op nadere verkenning uit en hij kreeg contact met de heer T. Mastenbroek die het archief
van de Kerkvoogdij beheerde. Hij is zo welwillend geweest ons de volgende
inlichtingen te verstrekken:
8.2 Over de oorspronkelijke plaatsing van de zonnewijzers zijn geen gegevens
in het archief te vinden. Een tekening uit ca. 1850 geeft de aanwezigheid van
een zonnewijzer te zien. Bij een restauratie van de voorgevel in 1890 moet de
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zonnewijzer verwijderd zijn en opgeborgen op een van de zolders van de kerk.
(zie naschrift van de redactie op blz. 38).
Bij de kerkrestauratie in 1943-1947 zijn twee vrijwel onbeschadigde platen tevoorschijn gekomen plus de in kleine stukken gebroken derde plaat. De gedachte is toen ontstaan de zonnewijzers weer aan te brengen hetgeen toen
ook gebeurd is. (In de stukken is niet te lezen welke plaat gebroken was; in
een briefwisseling met architect Phil. J.W.C. Bolt uit 1946 staat dat één plaat
zo sterk beschadigd was dat hij wel vernieuwd zou moeten worden, wat echter
ook weer wordt ontkend. Zowel de N.O. plaat als de Z.O. plaat vertonen nu
enkele scheurtjes, maar vooral de Z.O. plaat heeft grote scheuren en het is nu
niet te zien of er delen vernieuwd zijn).
Er is toen overleg geweest met Dr. J.J. Raimond Jr., de vroegere directeur van
het voormalige Zeisplanetarium in Den Haag, en destijds ook redacteur van
de Sterrengids en van ‘Hemel en Dampkring’. In 1949 stuurde Raimond een
concept voor een artikel over de zonnewijzers, wat wij ook ter inzage kregen,
maar het was de heer Mastenbroek niet bekend of dat artikel ooit ergens opgenomen werd. Ik heb de zoon van Raimond dat toegestuurd met de vraag of hij
dat ook wist, maar deze wist zich hierover niets te herinneren.
Het bedoelde artikel geeft eerst algemene uitleg over een zonnewijzer waarna
een beschrijving van dit stel volgt. Raimond beschrijft wel de tijdlijnen om de
10°, maar gaat niet in op de vele declinatiebogen. Wel schrijft hij dat de gebruikelijke bogen zijn uitgezet met dierenriemtekens daarbij. Zelf vermoed ik dat
het niet de gewone bogen zijn (behalve dan de tropen), maar bogen om de 10°.
Om dat te bevestigen zou je het moeten opmeten aan de steen zelf. Raimond
schrijft ook niet over de foutieve windlijn op de N.O. plaat. Ook noemt hij niet
de hoogteboog van 60°. Verder merkt hij op dat het platen van zandsteen zijn.
Terecht zegt hij dat een Z.W. plaat plus een Z.O. plaat voldoende zijn om over
de hele duur van de dag de tijd aan te geven en dat de N.O. plaat dus overbodig
is. Op dit laatste werd reeds nader ingegaan in § 2.1.
8.3 Uit het rapport van Dr. J.J. Raimond Jr. – een beroepssterrenkundige van
de moderne stempel – neem ik het slot nu letterlijk over:
‘Doch al is dan de zonnewijzer geheel verdrongen door moderne tijdaanwijzers
zo juich ik het toch van harte toe dat op de Grote Kerk in Maassluis, evenals
op verscheidene andere godshuizen in ons land, zulk een ‘verouderde’ tijdaanwijzer prijkt. Niet alleen omdat de zonnewijzer het eerbiedwaardige van het
oude kerkgebouw accentueert, maar ook omdat de zonnewijzer veel meer dan
horloges en tijdseinen ons doet letten op de natuur, op Gods Schepping’.
Dat was in april 1949. Onnodig te zeggen dat ik dit volledig kan beamen. Gelukkig is de complete zonnewijzer voor ons en ons nageslacht bewaard gebleven
en we hopen dat hij na de restauratie van de kerk en na de in § 6.2 voorgestelde opknapbeurt ook een kleuriger en duidelijker sierstuk mag zijn dan ooit
tevoren.
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8.4 Naschrift, oktober 1993
Dit artikel werd geschreven in 1992 toen de Grote Kerk nog in de steigers
stond. De foto’s zijn echter al genomen in 1988, in welk jaar ik ook reeds contact heb gehad met de architect die de restauratie zou verzorgen. Ik heb toen
al de aandacht gevestigd op de bijzondere waarde van deze zonnewijzer. Door
omstandigheden kon pas in 1991 met de restauratie worden begonnen. Tot
mijn verbazing hoorde ik toen dat herstel van de zonnewijzer niet op het budget stond. Een van de adviseurs van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
zou namelijk gezegd hebben dat het nog wel meeviel met de toestand van de
wijzerplaten; op grond daarvan heeft men volstaan met een huishoudelijke
schoonmaakbeurt.
In augustus 1992 heb ik de toenmalige beeldhouwer van Monumentenzorg
gevraagd wat hij vond van het inkleuren van de lijnen. In zijn rapport staat dat
de wijzerplaten van wit marmer zijn, en dat ze door verwering aan het versuikeren zijn. Daarom raadde hij aan de steen te conserveren door impregnatie
met de z.g. Ibachmethode. Vóór het impregneren zouden de lijnen kunnen
worden ingekleurd. De beeldhouwer heeft mij ook nog gewezen op de bijzonderheid van de ingehakte lijnen. In de bodem van de groef zijn kleine putjes
ingeboord, Men vulde vroeger de groeven met gesmolten lood, en als dat in de
putjes drong kreeg men een betere hechting van de loodvulling in de steen. De
buitenkant werd later glad geschuurd en dan had men mooie zwarte scherp
getekende lijnen en cijfers. Men ziet dit nog wel eens op oude grafmonumenten, vooral in Groningse kerken. Op deze zonnewijzer is dat nu niet meer aan
te raden omdat de groeven door verwering niet scherp meer zijn.
Ik blijf het bijzonder jammer vinden dat men geen gevolg heeft gegeven aan
deze aanbevelingen. Daardoor komt een van de bezienswaardigheden van
Maassluis niet goed tot zijn recht. Alleen de lezers van ‘Historische Schetsen
van en over Maassluis’ kunnen zich een voorstelling maken van de gemiste
kansen.
Mocht iemand ooit nog iets vinden uit de oude geschiedenis van deze zonnewijzer, hetzij in kerkelijke, hetzij in burgerlijke archieven of andere bronnen,
dan stel ik informatie zeer op prijs, eventueel via de redactie van dit blad.
Anderzijds, als u nog vragen hebt over de inhoud van dit artikel dan zijn die
evenzeer welkom. Voor meer algemene informatie kunt u ook terecht in geschriften uit de literatuurlijst.
M.J. Hagen
Oud-secretaris van ‘De Zonnewijzerkring’
Dr. H. Colijnlaan 4 - flat 33
2283 XM Rijswijk
Tel. 070-3962935
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‘DE ZONNEWIJZERKRlNG’, opgericht in 1978, houdt zich bezig met het bestuderen van de GNOMONICA (zonnewijzerkunde), een wetenschap die al
een paar duizend jaar oud is. Een van de doelstellingen is om een ‘monumentenwacht’ voor zonnewijzers te zijn en adviezen te geven bij restauraties. De
vereniging geeft enkele keren per jaar een bulletin uit. Levendige contacten
bestaan er met soortgelijke verenigingen in vele Europese landen. Enkele leden brengen ook nieuwe zonnewijzers op de markt. Het huidige secretariaat is
gevestigd: F.D. Rooseveltlaan 96, 5625 PC Eindhoven. (In oudere geschriften
staat nog vaak het oude adres vermeld).
Lijst van Nederlandse literatuur
De werken onder 1, 2, 3 en 4 vermeld zijn uitverkocht, maar nog wel via de
Openbare Bibliotheek te raadplegen.
1.	M.L. Kobus & Dr. J.J. Raimond Jr., ‘Cosmografie’, Sterrenkunde voor Middelbaar Onderwijs. Wolters 1942.
2. Prof. Dr. P. Terpstra, ‘Zonnewijzers’. Wolters 1953.
3. J.A.F. de Rijk, ‘De zon als klok’, Zonnewijzers 1983.
4.	Dr. J.G. van Cittert-Eymers & M.J. Hagen, ‘Zonnewijzers in Nederland’. De
Walburg Pers 1984. Met literatuur lijst, ook van buitenlandse auteurs.
5.	Bruno Ernst (= De Rijk) & H.W. van der Wijck, ‘25 eeuwen tijdmeting’. Uitg.
Aramith 1988, bij het 2e lustrum van de kring. (Hierin ook moderne tijdmeting, kwarts en atoomklokken).
Algemene boeken over sterrenkunde zijn overal te vinden. De Nederlandse
Sterrengids is te verkrijgen bij de Stichting ‘De Koepel’, Sterrenwacht Sonnenborch, Zonnenburg 2,3512 NL Utrecht. (Ned. Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde).
Over tijdmeting binnen de kerk (o.a. zandlopers, controle op de duur van de
preek, enz.) zie het artikel in het Bulletin 1981 van de Stichting Oude Hollandse
Kerken, genoemd in § 8.1.
Vraag: Wat is in de praktijk van alledag het verschil tussen de hyperbolen van
de hoogtebogen en die van de declinatie- of dagbogen?
Antwoord: In de loop van één en dezelfde dag loopt de schaduw van het bolletje de hele dag door langs dezelfde dagboog, bij de hoogtebogen springt zij
van de een op de ander, op de Z.O. wijzerplaat b.v. in de zomer op 0, 10, 20, 30,
40, 50 en dan neemt de Z.W.plaat het over van 50 tot 0 (ondergang).
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NASCHRIFT VAN DE REDACTIE
Wij zijn de auteur van het artikel over de zonnewijzer van de Grote Kerk in
Maassluis zeer erkentelijk voor de gedegen studie over dit onderwerp. Het
getuigt van een grote kennis gepaard aan liefde voor het medium.
Voor de leek op dit terrein is serieus getracht de stof zo begrijpelijk mogelijk
te presenteren. Hoewel dit naar onze mening behoorlijk geslaagd is, blijkt het
toch af en toe wel enige inspanning van de lezer of lezeres te vergen. Wij hopen dat u dat kunt en wilt opbrengen.
Op blz. 35 wordt een tekening van ± 1850 ter sprake gebracht. Dit moet betrekking hebben op de aquarel van de kunstschilder J. Fabius, die omstreeks die
tijd veel situaties in Maassluis heeft vastgelegd. Een reproductie is op blz. 3
opgenomen. De zonnewijzer die daarop is te zien, is echter een totaal andere
dan de nu aanwezige. Wij delen de mening van de heer Hagen dat de nu
aanwezige zonnewijzer zeer waarschijnlijk uit de beginperiode van de kerk
stamt. Maar dan heeft deze op een tijdstip vóór ± 1850 het veld moeten ruimen
voor de zonnewijzer op de aquarel van Fabius. Gelukkig heeft men de oude
bewaard en is de situatie in 1947 teruggedraaid.
Maar dan rijst de vraag wanneer en waarom is deze verandering dan gebeurd
en wanneer en waarom is de zonnewijzer van Fabius dan weer weggehaald?
Zou dit in het kerkelijk archief zijn terug te vinden? Dit onderzoek wordt warm
aanbevolen.
Wat de zonnewijzer zelf betreft geloven wij dat de heer Hagen gelijk heeft met
zijn pleiten voor het inkleuren van de verschillende belijningen. De zichtbaarheid zal daardoor sterk verbeteren.
Aandacht wordt ook gevraagd voor een gedegen onderhoudsbeurt. De marmerplaten zijn sterk aan het versuikeren en het is dringend gewenst dat aan
deze verwering een halt wordt toegeroepen.
J.H. Steenkist
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INTERMEZZO
Ons Wereldbeeld
Een schoolkind leert tegenwoordig al dat de aarde een bol is, en dat de aarde
één keer om haar as draait in een etmaal van 24 uur, en dat de aardbol in een
jaar een reis om de zon maakt. Door het draaien krijgen we een tijdverdeling,
door de jaarbaan krijgen we de wisseling van de seizoenen (mede veroorzaakt
door de schuine stand van de aardas).
In de tijd dat de Grote Kerk gebouwd werd was dat nog niet voor iedereen
gesneden koek. Veel mensen leefden nog met het oude idee dat de aarde stil
stond in het centrum van ons zonnestelsel en dat zon, maan en sterren om de
aarde heen wentelden. Dat was het oude wereldbeeld van Ptolemaeus,een
Griekse sterrenkundige uit het begin van onze jaartelling. Ons huidige wereldbeeld danken we vooral aan het werk van de sterrenkundige Nicolaas Copernicus, een tijdgenoot van Luther, maar de kerkelijke autoriteiten waren het daar
niet mee eens omdat het niet te rijmen viel met de Bijbel, zo meende men. Zo
werd ook Galileï door de Inquisitie gedwongen die moderne leer af te zweren,
maar stiekem mompelde hij ‘en toch beweegt ze’ (althans volgens een anekdote).
In 1633, toen men nog maar net met de bouw van de kerk was begonnen, had
de Amsterdamse cartograaf, drukker en uitgever Willem Janszn. Blaeu een
boek geschreven en zelf uitgegeven, bedoeld als studieboek voor zeevaarders,
waarin hij als een goed koopman om de kool en de geit te sparen een beschrijving gaf van beide wereldbeelden:
Tweevoudigh Onderwiis van de Hemelsche en Aerdsche Globen, het een
na de meyning van Ptolemeus met een vasten Aerdkloot, het ander na de
Natuurlijcke stelling van N. Copernicus met een loopenden Aerdkloot.
Evenals in veel andere sterrenkundeboeken in die eeuwen is in dit boek een
groot deel gewijd (wel één vijfde van de tekst) aan de constructie van zonnewijzers. Het wekt geen verbazing dat de zonnewijzers in het eerste deel eigenlijk
identiek zijn aan die in het tweede deel.
Voor de aardigheid laat ik hier in facsimile een bladzij uit dat boek volgen.
Hij vergeet bij het nut nog te zeggen dat een zonnewijzer nodig was om een
uurwerk te regelen.
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Als je aanneemt dat de aarde draait dan moet je je voorstellen dat die poolstijl
op de zonnewijzer een centrale spil is, als de pool as van de hemel, waar de
wijzerplaat omheen zwenkt. En ... met de wijzerplaat alles wat er mee verbonden is, het hele kerkgebouw, met de straat en de haven en heel Maassluis en
heel Nederland en de rest van de aardbol. We tollen met een flinke snelheid
rond en als echte ruimtevaarders zeilen we op die aardbol ook nog eens in een
jaarbaan om de zon. Dank zij de zwaartekracht blijven we stevig op de grond
staan en we worden niet eens duizelig of zeeziek.
Voor ons gevoel echter staat de kerk onwrikbaar vast en draait de zon om de
poolstijl van de zonnewijzer heen. We zijn dus net zo halfslachtig als Blaeu
in zijn boek. En in ons spraakgebruik van alle dag hebben we het over de
opkomst van de zon, het rijzen en weer dalen en de ondergang. We zeggen
ook dat de zon ’s winters een lage baan beschrijft en ’s zomers een hoge. Voor
maan, planeten en sterren idem. Tot onze troost hanteren de beroepsastronomen, de wetenschappelijke sterrenkundigen, dezelfde termen. In de officiële
sterrenkundige almanakken staan de tijden van opkomst, doorgang (passage
van de meridiaan) en ondergang.
Als we in dit stukje dus schrijven over de beweging van de schaduw tengevolge van de beweging van de zon, anderzijds praten over de jaarbaan die
de aarde aflegt, dan is dat niet omdat we nog twijfelen over de keus tussen
antiek en modern wereldbeeld, maar dat gebeurt gemakshalve waarbij het
dagelijks spraakgebruik deze inconsequentie accepteert, en naar ik hoop de
lezer evenzo.
In het antieke wereldbeeld zag men in sterrengroepen beelden van dieren en
mythologische figuren: Grote Beer, Kleine Beer (waarin de Poolster), Zwaan,
Arend, Hercules, Andromeda, enz. enz. In de cirkel van de Ecliptica of Zonsweg, ook wel Dierenriem, Zodiak, zag men 12 sterrenbeelden die ieder een
lengteboog van 30° omspanden.
Nevenstaande tekening toont de verdeling van de ecliptica in de sterrenbeelden naar de tegenwoordige toestand: De zon centraal; het tolletje (in de tekening helaas weggevallen) met de schuinstaande as stelt de aardbol voor in zijn
baan om de zon; veel verder weg de achtergrond van de sterrenhemel, met
alleen de sterrenbeelden van de zodiak.
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De ecliptica of dierenriem, de aardbaan en de hemelequator, gezien in zijaanzicht
in hun onderlinge relatie. Tevens is hier weergegeven de cirkel die de Noordpool
in ca. 26.000 jaar beschrijft ingevolge de precessie. Uit de positie der sterrenbeelden, aangegeven op de stralen die van het centrum van de aardbaanellips uitgaan, blijkt dat als gevolg van deprecessie de huidige positie der sterrenbeelden
veranderd is ten opzichte van de klassieke ’dierenriem‘. (Naar Sydow-Wagner.)
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Stel, dat de zon zo goed als geheel verduisterd zou zijn dan zou men, vanaf
de aarde in het Lentepunt, de zon zien staan tegen de achtergrond van het
sterrenbeeld Vissen. Vroeger was daar het sterrenbeeld Ram, maar tengevolge van de z.g. ‘precessie’ (een tolbeweging van de aardas, éénmaal in bijna
26.000 jaar) schuift het Lentepunt in ca. 2000 jaar op naar een volgend sterrenbeeld.
Langzamerhand schuift het Lentepunt al op naar het sterrenbeeld Waterman,
Aquarius. Astrologen en andere sterrenwichelaars, New Age aanhangers
enz. zijn al druk bezig met speculaties hieromtrent, maar wat hierboven staat
berust gewoon op de normale sterrenkundige berekeningen; wij houden ons
daaraan en lopen niet achter het astrologische bijgeloof aan.
Toch stuiten we hier weer op nog een andere inconsequentie van de officiële
sterrenkunde: De plaats van het Lentepunt (dat is het snijpunt van equator en
ecliptica, daar waar de zon op de eerste lentedag de evenaar van zuid naar
noord passeert) wordt door de beroepsastronomen onveranderd aangeduid
met ‘The first point of Aries’, het Eerste punt van Ram. En op dezelfde manier
benoemen wij op een zonnewijzer de plaatsen van de 12 tekens.
Let wel:
Dierenriemtekens liggen precies op elke 30° lengte, te beginnen bij 1 Ram (1
Aries); maar dierenriembeelden liggen verder, zoals in de tekening.
De tabel geeft de volgorde van de tekens op een zonnewijzer; de zon treedt in
een volgend teken omstreeks de 20e à 23e van de kalendermaand, afhankelijk o.a. van het feit of een jaar een schrikkeljaar is waarbij dan alles een dag
verspringt.

Steenbok/ Capricornus
Waterman/ Aquarius
Vissen/Pisces
Ram/Aries
Stier/Taurus
Tweelingen/Gemini

22 dec.
20 jan.
19 feb.
21 mrt.
20 apr.
21 mei

-

22 nov.
23 okt.
23 sep.
23 aug.
23 juli
23 juni

Sagittarius/Schutter
Scorpius/Schorpioen
Libra/Weegschaal
Virgo /Maagd
Leo/Leeuw
Cancer/Kreeft

MJ. Hagen
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OVER EINSTEIN !!
Kan de tijd ook stilstaan?
1.
2.1
2.2
2.3
3.

Inhoud:
Vraag: wordt onze tijdbepaling volgens Einstein niet beïnvloed
door onze snelheid door het heelal?
Einstein’s relativiteitstheorie.
Eerste proef
Tweede proef
Antwoord.

1 Bij de gesprekken over de tijdsaanduiding en speciaal over de zonnewijzers
kwam een enkele maal de vraag of de tijd wel zo gelijkmatig verliep. Einstein
beweerde immers in zijn relativiteitstheorie dat in een voertuig dat met zeer
hoge snelheid door de ruimte vloog, de tijd langzamer verliep. Een kosmonaut
die vele jaren in zo’n raket op reis was geweest, zou bij zijn terugkomst op
aarde, nauwelijks ouder zijn geworden en zijn klok zou aangeven dat hij slechts
enkele dagen onderweg was geweest.
Aangezien de theorie algemeen aanvaard is en de aarde in één jaar in een
enorm grote ellips om de zon draait, moet de aarde in de ruimte ook een grote
snelheid hebben.
Nu de vragen: Beïnvloedt dat niet onze uurwerken?
Is er iets te vertellen over deze theorie en kunt u ons een idee geven waar het
eigenlijk om gaat en hoe Einstein tot zijn bewering kwam?
2.1 Antwoord: Inderdaad heeft professor Einstein bewezen dat de tijd niet altijd
en overal precies verloopt. Hij heeft dit duidelijk gemaakt in zijn relativiteitstheorie.
Einstein was een wiskundige die in Duitsland woonde en daar hoogleraar
was. Omdat hij Jood was moest hij, toen Hitler aan de macht kwam, vluchten naar Amerika. Zijn relativiteitstheorie, die hij later nog verder uitbreidde, is
zeer moeilijk te begrijpen. Het heeft dan ook lang geduurd voordat zijn theorie
door vakgenoten aanvaard werd. Het resultaat van de verschillende proeven
die gedaan werden om de snelheid van het licht te meten gaven tenslotte de
doorslag. Voor de leek blijft het een zeer moeilijke materie en eigenlijk niet te
begrijpen en ook niet te aanvaarden.
Einstein zelf gaf toch een methode aan om ons enigszins in te lichten waar
het om gaat. Hij laat ons in theorie enige proeven doen. In de praktijk zijn ze
moeilijk of niet uit te voeren. Maar om de gedachten te bepalen zijn ze geschikt.
De grondgedachte van het geheel is dat het licht een bepaalde snelheid heeft
(300.000 km. per sec.) en dat het licht niet langzamer en ook niet sneller gaat.
De proeven die hiertoe genomen zijn stellen dit onomstotelijk vast.
In het hierna volgende zullen we een poging doen om u een idee te geven hoe
Einstein tot zijn theorie kwam.
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2.2 Proef 1. Stel, u staat op een station en u ziet een trein met grote snelheid
voorbij komen. De wanden van de trein zijn voor u doorzichtig. Voor de inzittenden is dat niet het geval. Het is als een raam met één richting verkeer zoals
dat gebruikt wordt op het politiebureau voor het herkennen van een verdachte.
De trein rijdt heel soepel en de conducteur staat rustig op het tussen balkon.
Hij kijkt op zijn horloge en laat het per ongeluk vallen. Het horloge ligt stuk,
vlak voor zijn voeten. De secondewijzer staat stil, één seconde later dan toen
de conducteur het losliet.
De afstand van zijn hand tot de vloer is één meter en de conducteur komt tot
de conclusie dat het horloge bij de val 1 meter aflegde in één seconde (zie
figuur 1a).

Figuur 1a.
Waarneming in de wagon.

Figuur 1b.
Waarneming door buitenstaander.

En dan u. U staat op het perron van het station en u ziet ook dat de conducteur
zijn horloge laat vallen. Met enorme tegenwoordigheid van geest drukt u op uw
stopwatch en als het horloge op de grond valt drukt u weer.
U constateert eveneens dat de val van het horloge één seconde duurde.
Maar wat is er intussen gebeurd?
De trein is in die éne seconde ook een eind verder gereden en u ziet de voeten
van de conducteur en het kapotte horloge een eind verder van u vandaan. Het
horloge is volgens u schuin naar voren gevallen (zie figuur 1b).
U berekent de afgelegde afstand, de valweg. Deze is b.v. 11½ meter. In één
seconde legde het vallende horloge volgens u 1½ meter af.
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De conducteur daarentegen beweert dat het slechts 1 meter in één seconde
was. U bent het dus niet met elkaar eens. Kennelijk hangt het van de plaats
van de onderzoeker af welke conclusie hij uit een waarneming kan trekken. De
waarneming is betrekkelijk, is relatief.
(Een overeenstemming tussen u beiden had u kunnen treffen als u rekening
had gehouden met het feit dat het horloge in de trein reeds een beginsnelheid
in de rijrichting had. Maar dit terzijde.)
2.3 Proef 2. In proef 1, met het vallende horloge, was de tijd constant terwijl de
valsnelheid verschilde per waarnemer. De conducteur constateert 1 meter in
één seconde, u l½ meter ook in één seconde.
Herhalen we nu dezelfde proef, maar nu met een of ander vallend voorwerp
dat een constante en vaste snelheid heeft. Laten we dan bezien of de valtijd
per waarnemer verschillend is. Zo’n ‘voorwerp’, geschikt voor deze proef, is
een ‘lichtdeeltje’.
Onder ‘lichtdeeltje’ wordt verstaan een zeer kleine hoeveelheid materie, door
ons als licht waargenomen. Deze materie kan weer over gaan in energie, trilling. Dit is te ingewikkeld om hier uit te leggen. Voor de proefopstelling kunnen
we volstaan door over een ‘lichtflits’ te spreken.
Einstein en anderen hadden namelijk afdoend aangetoond dat het licht zich
verplaatst met een constante snelheid. Niet vlugger en niet langzamer. 300.000
km per seconde. 1 meter wordt dus afgelegd in één gedeeld door 300 miljoenste seconde (3:300.000.000). Sneller is niet mogelijk.
Nu de proef: Stel men geeft een lichtflits af van het plafond van de spoorwagon
gericht naar de bodem van de wagon.
Als de wagonruimte 3 meter hoog is dan doet de flits daar 3 gedeeld door 300
miljoenste (3:300.000.000) seconde over. (Zie figuur 2a)

Figuur 2a.
Waarneming in de wagon.

Figuur 2b.
Waarneming door buitenstaander.
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De trein rijdt met zeer hoge snelheid langs het station. U, gewapend met een
zeer bijzonder meetinstrument, noteert de start van de flits en de aankomst
op de vloer. Evenals in proef 1 ziet u dat de plek waar de flits de vloer raakt al
weer een eind van u verwijderd is. Voor u heeft de flits een veel langere weg
afgelegd (zie figuur 2b). Als u deze langere weg, geconstateerd van buitenaf,
berekent op b.v. 6 meter en u houdt weer rekening met het feit dat het licht een
constante snelheid heeft, dan doet de flits over zijn weg 6 gedeeld door 300
miljoenste (6:300.000.000) seconde.
Dit is aanmerkelijk langer dan de geconstateerde tijd in de wagon.
We gaan er nu van uit dat uw tijdopname juist is. De tijdopname in de ‘sneltrein’
is dan fout. Men meet daar een tijd die veel te kort is. Men meet 3 seconde
fracties en het had moeten zijn 6 fracties.
Conclusie: In de wagon loopt de klok achter.
Als de ‘trein’ zich met de lichtsnelheid zou voortbewegen dan zou de tijd in de
‘trein’ zelfs stilstaan. Dit is onmogelijk. Daarvoor is verdere uitleg nodig. Hier
kunnen we volstaan met te zeggen dat de tijd inderdaad relatief is en afhankelijk van de plaats van de waarnemer.
Terugkomend op de vraag van de toehoorder aan het begin van dit artikel is
het antwoord dat de aarde wel snel om de zon loopt maar niet zo snel dat dit
invloed op onze tijdsberekening zou hebben.
De aarde gaat, om haar eigen as draaiend, met een snelheid van ongeveer
30 km per seconde door de ruimte.
3 Mocht nu een lezer van dit artikel enige twijfel gekregen hebben met de tijdsbepaling dan wijzen we op het antwoord dat Einstein gaf toen hem gevraagd
werd hoe laat hij het had:
Hij antwoordde: ‘kijk maar op je klokje’.
En als een Maassluizer mij zou vragen hoe laat het is, dan zou ik hem verwijzen naar de zonnewijzer aan de Grote Kerk in Maassluis. Die wijzer loopt al
honderden jaren goed en is de basis voor de burgerlijke tijdsbepaling, terwijl
onze klokken en horloges steeds bijgesteld moeten worden.
Zie dan wel de rekensommetjes op de bladzijden 32 en 33!
Dr. J.P. Boomsma
Voor diegenen onder u die het nog eens na willen rekenen:
de afstand van de aarde tot de zon is 149,6 miljoen km. Even aannemend dat
de baan cirkelvormig is, dan is de snelheid waarmee de aarde door de ruimte
gaat:
omtrek (Met omtrek wordt hier bedoeld: de baan van de aarde om de zon
gedurende 1 jaar):
2 x 3,14 x 149.6 miljoen
365,25 x 24 x 60 x 60 = 29,77 km per seconde.
(dagen) (uren) (min.) (sec.)
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KLOK KLEINE KERK
We kijken niet op een kwartier
In deze tijd dat de tijd gemeten kan worden in duizendste van een seconde ga
ik iets vertellen van een uurwerk dat de tijd aangaf met één wijzer zodat je zelf
maar ongeveer moest vaststellen hoe laat het was. Je keek in die tijd niet op
een kwartiertje. In 1928 schreef de zoon van burgemeester C.P.I. Dommisse,
de heer H. Dommisse (archivaris) onderstaande verhandeling over de Kleine
Kerk aan de Hoogstraat.
De Kleine Kerk en de eerste gereformeerde gemeente voor 330 jaren
gesticht
Omstreeks 1500 was de nederzetting van visschers e.a. lieden in den omtrek der Maeslandsche (d.i. Monstersche) sluis zoodanig toegenomen, dat
vanwege de Roomsch Katholieke kerk in Maesland een houten hulpkerk,
z.g.n. kapel gesticht werd ‘in het hangen van de binnenzijde van den dijk’,
aan de oostzijde van de sluis.
Ten gerieve van de reizende kooplieden, visschers en andere ingezetenen
was hierop een uurwerk met slagklok aangebracht. Dit blijkt uit een notariële akte van 1589, waarbij door lieden van 60 en 70 jaren verklaard werd,
dat de toen vernieuwde kapel, zoolang zij zich herinnerden, in dien vorm
had bestaan. De geestelijkheid van Maesland leidde op bepaalde tijden
den dienst in die kapel o.m. op 4 juli, het feest van St. Maarten.
In 1573, bij de verovering van de Schans door den Spaanschen bevelhebber Ramero werd deze kapel door brand geheel verwoest. In deze tijd
drong hier de reformatie door en enkele jaren daarna werd te Maesland
de eerste predikant beroepen. Tengevolge van de moeilijke tijden werden
echter noch van de zijde der Maeslandsche gemeente, noch van die van
Maeslandsluys voor eerst stappen gedaan, om de afgebrande kapel weder
op te bouwen.
Waar de Maessluyzers in dien tijd ter kerk gingen is onbekend; waarschijnlijk zal men er de wandeling naar Maesland voor over hebben gehad.
In 1596 zond een aantal gemeenteleden van de Maeslandsche sluys het
verzoek aan Schout en Schepenen van Maesland, om op de plaats der
afgebrande kapel thans een steenen kapel te mogen bouwen. Bij sententie
van 1 Mei 1596 werd hun toegestaan, op eigen kosten een kapel te bouwen, mits zij zich niet onttrokken aan de rechten, die de parochiekerk van
Maesland van ouds had.
Na de ontvangen vergunning werd dadelijk met den bouw begonnen. De
Staten van Holland verleenden tot bestrijding der onkosten vergunning tot
het heffen van een invoerrecht tot een bedrag van 2000 gulden op het bier,
en begiftigden bovendien de nieuwe kapel in 1597 met een glasvenster.
Reeds begin 1598 kwam men met het gebouw gereed. Het was langwerpig
vierkant van vorm en boven de noordzijde van het dak was een eenvoudig torentje met klok en uurwerk aangebracht. In het schip stond aan het
zuideinde de preekstoel, hiertegenover een galerij, terwijl geen orgel werd
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aangebracht. Den 6den Maart 1598 ging men over tot het beroepen van
den eersten predikant der Gereformeerde Gemeente van Maeslandsluys.
De beroepen ds. Cornelis Adriaanszen, ook wel Comelio Arnoldi genoemd,
nam het beroep aan en werd plechtig in zijn ambt bevestigd op den 8sten
November 1598. En hiermede was de eerste Gereformeerde Gemeente
van Maeslandsluys definitief geïnstitueerd en de nieuwe kapel in gebruik
genomen.

De Kleine Kerk te Maassluis (toestand 1598-1756).
In het kerkgebouw predikten achtereenvolgens ds. Adriaanszen tot 1600,
in welk jaar hij overleed; ds. Bernhardus Stedemeyer van 1602 tot 1605,
toen deze naar Zutphen vertrok; ds. Johannes Fenacolius van 1608 tot
1639, toen de Nieuwe Kerk in de Schans werd ingewijd en de Kleine of
Oude Kerk werd gesloten. Het aantal lidmaten bedroeg in 1623 550 en
steeg voortdurend. Sprekend bewijs hiervan was dat in den namiddag
van den 23sten September 1635 niet minder dan 15 kinderen gedoopt
werden. En zulk een dichte menigte bezocht des Zondags de kerk, dat
de kerkmeesters boven de bestaande zitplaatsen ‘met stellingen’ nieuwe
plaatsen lieten aanbrengen. Deze toestand kon niet voortduren, hetgeen
dan ook den bouwen inwijding in 1639 der nieuwe kerk ten gevolge had.
Nu bleef de oude kerk gesloten, tot zij door de groote uitbreiding der leden
en na voor den dienst te zijn hersteld, in 1664 weder met een plechtige
leerrede werd geopend. Tengevolge van bouwvalligheid moest zij in 1756
worden gesloten, waarop tot een geheele herstelling werd overgegaan.
Nog dit zelfde jaar kwam men hiermede gereed, en den 10den November
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1756 kon het verbeterde en verfraaide gebouw weder in gebruik worden
genomen. De reformatie van 1886 had ten gevolge dat de kerk wederom gesloten werd, terwijl zij thans alleen voor buitengewone diensten en
weekdiensten opengesteld wordt. Van een geheelen afbraak en nieuwen
bouw is dus in den loop der jaren niets gebleken, zoodat men als vaststaand mag aannemen dat het thans bestaande kerkje op de Hoogstraat
van 1598 dateert, zij het ook in den loop der jaren belangrijk hersteld. Het
is daarom het oudst bekende gebouw van Maassluis en tevens het eenig
overgebleven monument van de stichting der Eerste Gereformeerde Gemeente van Maeslandsluys.
Aldus volgens H. Dommisse
Ik liet u kennis maken met deze verhandeling omdat in het betreffende stuk
tweemaal geschreven wordt over een uurwerk met slagklok. ‘Ten gerieve van
reizende kooplieden visschers en andere ingezetenen was hierop een uurwerk
met slagklok aangebracht.’ Het laat zich raden hoeveel mensen, eeuwenlang,
dit uurwerk hebben bekeken om bij de tijd te zijn. Om maar te zwijgen van al
die mensen die dagelijks de toren beklommen om de loden gewichten van 90
kg op te hijsen door middel van een slinger.
Voor echte Maassluizers was de Kleine Kerk het oudste gebouw van de stad
waar alles zijn begin had. Voor zover ik kon nagaan was in de begintijd van
Maassluis al een inwoner die de naam Jan Jacobsz. Knaap droeg. Een officiële verklaring dd. 27 dec. 1632 over een kaping door de Duynkerckers volgt
hierna:
Compareerde Jan Jacobsz. Knaap stierman out 38 jaren en de Jan Claesz
Vennit van (de) selve out 55 jaren; Ende v(er)cl(aerden) ten v(er)soucke
van (de) gemene reders van t schip daer d’v (oor) s(creven) Jan Knaap
stierman op geweest is voor warachtich dat zij deposanten op ten 18e April
lest leden van hier zijn gevaren nae de noortsee, om te visschen; mit t’schip
daer d’v(oor)s(creven)Jan Knaep stierman op was, en(de) dat zij op ten
gen meij daer aen volgende en(de) mede lestleden zijn genomen beoosten
(sant van Capiteynjan Thonisz.van Oostende de welcke haer deposanten
tv(oor)s(creven) schip affhandich maecte; zes man in den Duynkercker
o(ver)namen, en(de) dat de resteren(de) twee man met tweejongens en(de)
Duynkerckers t v(oor)s(creven) schip tot Jermuyen in Engelant brachten
en(de) bij de v(oor)s(creven) Duynkerckers aldaer v(er)cocht is. Wijders dat
t’v(oor)s(creven) schip met de scheeps --- goederen die --- van(de) v(oor)
s(creven) Reijs mede zijn genomen, mitsg(aders) t’rantsoen van t’v(oor)
s(creven volck te samen waardich en(de) gecost heeft over de twee en dertich hondert car.gulden; wijders niet v(er)cl(aerende) presentatie etc. V(er)
l(eden) voor Slie(drecht) en(de) bisschop schepenen
desen XXVII Decemb(er) 1632
H.P. Sliedrecht
Pieter Pietersz. Bisschop
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De hierin genoemde Jan Knaap is één van de vissers die dit uurwerk in de beginfase hebben afgelezen. Alle eeuwen daarna volgend blijft de naam Knaep
respectievelijk v.d. Knaap onlosmakelijk met Maassluis verbonden.
Het is een heel dossier wat in de gemeente Maassluis van 1953 t/m 1966 over
de Kleine Kerk en het uurwerk is ontstaan. Ik telde 124 pagina’s die trachtten
de Kleine Kerk te redden. Verslagen over besprekingen met allerlei instanties
enz. enz. Uit deze stukken en latere mondelinge overlevering blijkt dat de toenmalige wethouder Koos Smit (’n geboren Maassluizer) alles heeft geprobeerd
om de Kleine Kerk voor het nageslacht te behouden De grootste oorzaken bleken geldgebrek bij de Gemeente en de enorme druk die door het Hoogheemraadschap Delfland werd uitgeoefend om de zeewerende dijk die de Hoogstraat tenslotte is te kunnen verstevigen. Degenen die de Watersnoodramp van
1953 hebben meegemaakt zullen begrip hebben voor het standpunt van het
Hoogheemraadschap.
Vandaar ook dat het dossier begint met het jaar 1953, maar dat laat ik kortheidshalve maar even rusten. In 1964 is er sprake van dat de kerkvoogdij van
de Nederduits Hervormde Gemeente bereid is de desbetreffende grond met
opstallen aan het Hoogheemraadschap te verkopen. De dijkgraaf vraagt op
9 november 1964 een sloopvergunning aan bij het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen. Na een afwijzende beschikking d.d. 27 juli 1965
gaat het Hoogheemraadschap in beroep bij de Kroon, doch op 7 juli 1966
verkrijgt Delfland van de Minister toch toestemming tot de sloop en trekt haar
bezwaarschrift bij de Kroon in.
Op 5 sept. 1966 gaat de Gemeenteraad alsnog akkoord met de sloop van
de Kleine Kerk. Bij het slopen van de kerk werd vastgesteld dat er geen blijk
gegeven wordt om de cultuurgoederen die vrijkomen in bezit te houden of te
krijgen.
Vandaar dat er in het blad ‘Antiek’ van februari 1974 de op de volgende bladzijde afgedrukte advertentie werd aangetroffen. Ik werd er op zaterdagmiddag
2 maart 1974 op geattendeerd door de heer Ton Stolk uit Vlaardingen. Zelf had
ik het blad niet. Daarna ontstond er een levendig telefonisch contact om aan
de weet te komen of we met het uurwerk van de Kleine Kerk te maken hadden.
Volgens de heer T. Mastenbroek kon het niet anders dan het uurwerk uit de toren van de voormalige Kleine Kerk aan de Hoogstraat zijn. Onbegrijpelijk vond
ik het dat destijds bij de sloop van het kerkje dat uurwerk van grote historische
waarde uit Maassluis was meegenomen. Ik nam me voor om er alles aan
te doen om dat uurwerk weer naar Maassluis te laten terugkeren. Het enige
waarover ik op dat moment beschikte was het telefoonnummer. Toen ik dat
gedraaid had vernam ik dat het 13.00 uur was geweest en dat ik op z’n vroegst
maandag verdere informatie kon bekomen. Dus belt u maandag maar terug, ik
hield aan om de vraagprijs aan de weet te komen maar die werd niet gegeven.
Om m’n nieuwsgierigheid te bevredigen heb ik toen maar Ton Stolk gebeld
met de vraag wat zo’n uurwerk in het uiterste geval zou kunnen kosten. Gezien
het feit dat er sprake was van een gesmeed uurwerk van 1621 was een prijs
van f 50.000,- niet denkbeeldig, zei hij. Als die prijs zo zou worden dan kon

52

ik het als wethouder Culturele Zaken wel vergeten, want zo’n bedrag zou niet
verdedigbaar zijn als wethouder van Financiën. Ik was er zo door geobsedeerd
dat ik met een verdraaide stem nogmaals het nummer heb gedraaid om te informeren naar de vraagprijs. Ook nu was het antwoord: Belt u maandag maar!

TE KOOP AANGEBODEN:
1 torenuurwerk afkomstig van de Kleine of Noordkerk
te Maassluis Bouwjaar 1621, geheel van smeedwerk
op houten voet afm. hoog 1,70 m., breed 1,15 x 1,15
m gaand werk, heel uurslag en ½ uurslagwerk aandrijving door 3 loden gewichten van ca. 90 kgr.
Tel. 070-550527 om 1 uur en na 5 uur

Ik geef niet zo gauw op en ik besloot om dan maar in de auto te stappen en
gewoon aan te bellen maar toen kwam ik tot de ontdekking dat er ik geen adres
van had en dit ook niet in de advertentie was vermeld. De heer L. van Berkel
van Gemeentewerken wist mij te vertellen dat de kerk gesloopt was door een
bedrijf uit Scheveningen. Via 008 geïnformeerd naar het adres van het sloopbedrijf en zo stond ik een uur later voor de deur van het woonhuis van de sloper. Ik moest er wel gelijk mijn voet tussen de deur houden want ook nu wenste
hij geen inlichtingen te geven. Toen ik vertelde dat ik uit Maassluis kwam en lid
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was van het Gemeentebestuur ging hij mee naar een pakhuis waarin het uurwerk stond. Op mijn vraag waarom hij het uurwerk niet eerder had verkocht,
tenslotte was de kerk in 1966 gesloopt, zei hij dat hij zo onder de indruk was
geraakt van de technische vaardigheid van de maker Tomas van den Brant dat
hij het uurwerk op schaal 1:10 in z’n geheel had nagemaakt.
U moet bedenken zei hij dat ik bij het namaken allerlei moderne gereedschappen tot mijn beschikking had. In 1621 is dit uurwerk met een smidsvuur, een
hamer, beitel en een serie vijlen geheel met de hand gemaakt en daarom
is dit een kunstwerk merkte hij uitdrukkelijk op. Ik vroeg: Wat is uw prijs?
Twaalfduizend vijfhonderd gulden was het antwoord. Ik trok een bedenkelijk
gezicht en zei dat ik een dergelijk bedrag niet zomaar voorhanden had en dat
de gemeenteraad daarover een besluit moest nemen. Dat is uw zaak! Vóór
maandag 10 uur kunt u al of niet besluiten tot koop anders gaat het naar de
volgende liefhebber want er hebben er al enkele gebeld. Maandag, 4 maart
was ik vroeg op kantoor om te bezien of er in de pot ‘culturele aankopen’ nog
gelden aanwezig waren waar we zonder de Gemeenteraad bijeen te moeten roepen over konden beschikken. Er bleek nog een bedrag van rond de
f 7.000,- in de diverse potjes aanwezig en in een inderhaast bijeengeroepen
Collegevergadering werd besloten het uurwerk voor dat bedrag aan te kopen.
Andere fondsen waren er niet te vinden.
En zo kon ik nog voor 10 uur bellen met de mededeling dat de koop geen doorgang kon vinden omdat ik op dat moment niet aan de vraagprijs kon voldoen.
Hoeveel heb je opgespoord was de vraag. Zevenduizend gaf ik ten antwoord.
Geen reactie, dus niet genoeg, begreep ik. Ik probeerde dus opnieuw uit te
leggen hoe moeilijk het was zonder gemeenteraadsbeslissing over geld te
beschikken. Na lange aarzeling besloot hij toch het uurwerk tegen die prijs te
verkopen, mede omdat hij het toch fijn en terecht vond dat het uurwerk weer
in het oorspronkelijke Maassluis terug zou komen.
In de heren Jan Deursen en Frits Offreins had ik van meet af aan enthousiaste
medewerkers die er dan ook voor zorgden dat erom 11 uur al een auto in
Scheveningen was om het uurwerk op te halen. Bij aankomst kreeg het een
veilig plekje in het gemeentelijke pakhuis aan de Ankerstraat in afwachting van
geld voor de restauratie. In de raadsvergadering van 25 maart 1974 wordt het
voorstel tot aankoop van het uurwerk aangenomen.
Was m’n enthousiasme gegrond? Of, hadden we zoals enige beleidsambtenaren zeiden: slechts oud roest gekocht? Ik heb daarna contact opgenomen
met Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam en hen over het uurwerk
verteld en zij bleken bereid gratis advies te geven. Ik kon contact opnemen met
de heer Dr. J.P. Broens uit Rotterdam, een deskundige op het gebied van oude
uurwerken die, zoals werd gezegd ‘Weg was van oude uurwerken’. Toen ik zijn
secretaresse belde en haar vertelde waar het over ging zei zij: Daarvoor mag
ik de doctor wel storen en ik werd direct doorverbonden.
Op een dag kwam Dr. Broens naar Maassluis en bekeek het uurwerk en al
spoedig bleek dat we een van de oudste uurwerken van Nederland in ons
bezit hadden.
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De oude klok arriveert in het stadhuis, aan restauratie toe.
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De 90 kg zware loden gewichten worden motorisch opgetakeld.
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Hij was laaiend enthousiast en wij beloofden dat we goed op het uurwerk zouden passen en het zo mogelijk een goede plaats zouden geven.
Deze goede plaats kwam in zicht toen we het in 1977 hadden over de kunstzinnige aankleding van ons nieuwe stadhuis. Bij de bouw is dan ook rekening
gehouden dat de oorspronkelijke loden gewichten van 90 kg die in de toren
hingen weer voor de aandrijving van het uurwerk zouden gaan zorg dragen.
Zoals velen van u wel weten bevindt dit uurwerk zich in gerestaureerde staat
in de hal van het stadhuis. Wat u wellicht niet weet is dat achter het uurwerk in
een aparte ruimte de torenruimte is nagebootst en daar met staaldraden via
een aantal katrollen door middel van de gewichten het uurwerk bij de tijd blijft.
De foto op blz. 64 geeft een goede indruk van deze manier van ophanging van
de gewichten en dat alles zoveel als mogelijk bleek intact is gebleven.
Vóór de plaatsing moest de eigenlijke restauratie nog plaatsvinden. Na enige
offertes te hebben aangevraagd, werd, mede op advies van de Rijksdienst voor
Monumentenzorg, de opdracht tot restauratie gegeven aan de Fa. J.M. Elderhorst, klokkenbouwer te Zoeterwoude. Eén van de andere aanbieders had zich
zeer verdiept in het uurwerk en liet een beschrijving achter die ik hieronder
graag aan u doorgeef omdat hierin alles wordt gezegd over de historie van het
uurwerk en de veranderingen die er in de loop van de eeuwen aan hebben
plaatsgevonden.
Bij een restauratie moet men zich enigszins kunnen inleven in de tijd waarin
het object gemaakt is; in de maker en zijn werkwijze. Met deze achtergrond
moet men een restauratie aanvangen. De eigenlijke restauratie houdt in:
het ‘in de tijd brengen’ d.w.z. het zo origineel mogelijk maken van het object. Nu worden wij bij dit uurwerk direct voor een probleem geplaatst. Dit
uurwerk zou oorspronkelijk met een waag of foliot zijn uitgerust, en later
omgebouwd met een liggende spil. Houdt nu in dit geval restaureren in, dat
het uurwerk weer met zijn oorspronkelijke gangsysteem wordt uitgerust?
Zo’n ingreep lijkt ons geenszins verantwoord, immers behoort de verandering van waag naar slingeruurwerk in de ontwikkeling der tijdsaanwijzing;
beoogt zij een grotere nauwkeurigheid en is zij volledig in de tijd. Dit laatste
is het meest doorslaggevend. Evengoed hoort bij de restauratie, de reparatie die als doel heeft het weer doen functioneren van zowel gaand- als
slagwerk. Nu is gesteld dat het niet de bedoeling is het uurwerk weer als
tijdaanwijzer te gaan gebruiken; naar wij begrepen hebben is het wel de
bedoeling het uurwerk zo nu en dan te laten functioneren. Restaureren wij
een uurwerk goed, dan moet het lopen en blijven lopen. Een al te grote
afwijking van de gangresultaten zou ons inziens niet verantwoord zijn. Temeer daar dit de prijscalculatie niet wezenlijk zal beïnvloeden. De conservering van het uurwerk heeft als doel het voor het nageslacht te behouden.
Ook hieraan stellen wij hoge eisen. Enige ander punten waarbij toelichting
noodzakelijk is, wij hebben deze in de offerte al aangestipt, zijn de plaatsing
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van het uurwerk en de daaraan verbonden gevolgen: enige houten stellingen. Uit de reconstructie is gebleken dat de hamerassen van het slagwerk
buiten het eigenlijke uurwerk hebben gezeten en de lagers, in nagelvorm
gesmeed, bevestigd waren in het hout. Tevens heeft het huis van het wijzerwerk vermoedelijk op een andere, hoger gelegen verdieping gestaan.
Zoals u hoogstwaarschijnlijk zult begrijpen kunnen wij het vervaardigen
van deze houten stellingen niet in de prijscalculatie opnemen. Wij zullen u
te zijner tijd, mits u natuurlijk op ons aanbod ingaat, verzoeken ons enige
timmerlieden van gemeentewerken ter beschikking te stellen.
Het uurwerk staat vanaf de opening van het stadhuis te pronken in de hal en
speelde bij de opening op 24 november 1978 een belangrijke rol. Hare Koninklijk Hoogheid Prinses Margriet zette bij de openingsplechtigheid als eerste
de slinger van dit oude uurwerk in gang. Daarmee was de opening van ons
nieuwe stadhuis een feit.
Vóór die openingsplechtigheid in tegenwoordigheid van tal van genodigden
droeg een heraut het door Gerry de Jong, medewerkster van de afdeling Voorlichting van de Gemeente Maassluis, het onderstaande door haar gemaakte
gedicht voor.

‘Het Maeslantsluys’ gerecht
heeft zich ten langen leste …’
Het Maeslantsluys’ gerecht heeft zich ten langen leste
Ontferremt over ons, en ons’ benaeude veste
En arme burgery; en, op ons daegelyx gebedt
En jaerenlang geschrey, een stadhuys neergezet.
Het liep met ’t oude huys, zoals gy weet, ten ende
En wy, wy naemen deel aen d’algemeene elende
’t Zy, dat elck van ons zich minnelyck gevoeghde
En ondancks’t ontoereickent werckterrein verbeeten zwoegde;
Wy schudden toch ’t hooft, en scheenen soms in gramschap te veranderen
Van zwaericheit, maer sloeghen d’handen in elckanderen
En hebben staegh volhart in onzen ouden yver;
Het werck en leet geen schae; wy bleeven immer nyver.
De burgery? Zy somstyts lachte om ons werck, eerlangh door hun benyt
De yvre amptenaer gaet quynen, en verbyt
Zijn leet des daeghs en brenght de nachten door met waecken.
Men vondt hem menighmael met traenen op de kaecken;
En vraeght men wat hem deert: hy zucht en antwoort niet,
Maer kropt zyn hartewee, verdubbelt zyn verdriet.
Ook schout en scheepenen, zy wisten het aljaeren:
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Kleine Kerk, gezien vanaf de Veerstraat.
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60
Een heraut leest het gedicht voor.

Het huys en is te krap voor al die amptenaeren.
Schoon Vondel eertyts zei:
‘Men bezigt d’amptenaers, doch magh er niet op bouwen’
’t College van de schout vertoonde méér vertrouwen.
Zoodat het, reeds in ’t verleeden, Kraayvanger (de oude)
’t Ontwerp van een nieuw stadthuys en toevertrouwde.
Deez’ bouwen gingh niet door; wie hadt ’t kunnen bevroeden
Dat Neerlant d’oorlogh overquam, het was ons nae te moede
Toen snoode overheersers wreed en zonder draelen
het lant de pooten onder ’t lyfen wilden haelen.
Men rechte weinigh uit, het leet nam ymmer toe
d’Ontsteltenis was groot, men wist niet waer, of hoe.
Doch nae dit wreed geweldt en nae ’t doorstaene leet
Was ’t steedelyck bestuur tot opbouw weer gereet!
d’Aloude stadt, zy groeide in tal en last, en zoo de amptenaeren.
Zy barstten uit hun vel, er quamen veel bezwaeren:
De muuren die zyn voos, de daecken zyn verrot,
De kaemers veel te klein, wy gaen er aen kaepot.
Waer blyft ons nieuw stadthuys, waer blyft ons mooye vack
Waer is dat oude plan, dat gy eens saêm besprack?
De schout van Maeslantsluys en d’houders van de wet
Zy hebben nae ’t geween een nieuw plan opgezet.
Zy achtten weederom een oude naem zeer waerdigh:
Kraayvanger jae, thans was zyn zoon zeer vaerdigh
Met d’opdraght: ‘Gy zult dit Maeslantsluys een stadthuys bouwen:
Zulks op een goede plaets, in weeldighe landouwen
Opdat wy niet meer dencken aen ’t leet en d’overbroghten druck
en wy door uw ontwerp haest barsten van geluck’.
En thans? Wie hadt ’t ooyt kunnen bevroeden?
’t Steedelyck huys is klaer! En ’t is ons bly te moede
Dat niet alleen ’t bestuur hier zetelt met zyn steunpilaeren
Maer ook de sosiaele dienst met zyne amptenaeren,
Als ook de dienst der oopenbaere wercken
En zy die ’t boeckhouden sentraal willen verwercken.
Wy allen trocken aen ons beste en hooghtyts kleeren
om saám met u en al de stadt te triomfeeren.
Welaen dan, Maeslantsluys, de vlagh ten top geheesen
Op ’t stadthuys een dronck; d’ontwerper magh er weezen,
Als ook Van Dijke, Kramer en bestuurskornuyten
Die hardt hebben gewerckt; en ’t is niet uyt te sluyten,
Dat zyn pas keerels (en ’n vrouw) die het Maessluys’ geweeten
Steets daegelyx praktizeren en nog zyn ze niet versleeten!
Hoogheedele Prinses: de tyt is aengebroocken
Dat ’t vreugdevuur kan worden aengestoocken.
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Ick wil u vraeghen of gy met uw konicklijken vingher
Een zet wilt geeven aen een eeuwenoude slingher
Van ’t toorenuurwerck, dat hier, ofschoon vergryscht,
Voor het stadthuys èn burgery een niéuwe tyt aanwyscht.
En gasten, laet ons blyde zyn en gryp straks naer de fles,
Doch zuip u niet te zat, dat zy een goede les!
Ick wensch dit huys nog veeIe, veele jaeren
tot nut van ’t algemeen, ’t bestuur en amptenaeren.
Ik sluit af met een waar gebeurd verhaal:
Eén van de in het gebouw werkzame directeuren was er tot en met de opening van overtuigd dat de restauratie van het oude uurwerk weggegooid geld
was. Op zekere dag kreeg hij hoog bezoek en toonde trots het nieuwe stadhuis te beginnen op de 4e etage. Toen hij alle etages had laten zien eindigde
hij in de hal op de begane grond, waarbij zijn gast sprak: Jullie hebben een
prachtig stadhuis, maar dit oude uurwerk wat hier staat overtreft alles. Hij
verzocht zijn rondleider hem een uurtje alleen te laten om de smeedkunst van
1621 op zich te laten inwerken. De betreffende directeur kwam naar me toe
en vertelde me wat hem was overkomen. Sindsdien is ook hij overtuigd dat
Maassluis met het bezit van dit oude uurwerk een stukje historie van formaat
in handen heeft.
Over de haan van de Kleine Kerk vertel ik u een volgende keer.
Izaak van der Knaap
Wethouder van Maassluis
van 1970-1990
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Na het ‘zeggen’ van het vers treedt de heraut terug en wijst Prinses Margriet
de hendel voor het starten van het torenuurwerk.
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In gerestaureerde staat.
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