Jaarverslag 2016 van De Zonnewijzerkring
Bijeenkomsten
Er werden in 2016 drie bijeenkomsten gehouden. In januari vond deze plaats in Museum
Boerhaave in Leiden. Conservator Tiemen Cocquyt gaf de publiekslezing over astrolabia,
geïllustreerd met exemplaren uit de museumcollectie. Via berichten in de lokale pers waren
hier ook enkele geïnteresseerden op afgekomen.
De maart-vergadering moest verplaatst worden naar de Openbare Bibliotheek in Leiden,
omdat Museum Boerhaave wegens verbouwing gesloten was. Daardoor verviel helaas de
geplande publiekslezing over de herkomst van onze cijfers.
De september-vergadering vond plaats in vergadercentrum Vredenburg in Utrecht. John
Souverijn hield de publiekslezing over het onderwerp Lengte en breedte. Waar ben ik en hoe
laat is het?
Gemiddeld waren ca. 15 leden aanwezig.
Excursie
De zomerexcursie vond plaats op 24 juni in Geldermalsen en omgeving. Ter voorbereiding
gaf zonnefysicus Rob Rutten in de kerk van Tricht een voordracht over de opbouw,
samenstelling en mechanismen van de zon. De uitstap voerde ons vervolgens langs de vijf
zonnewijzers die tot heden gerealiseerd zijn in het kader van de Zonnewijzerroute
Geldermalsen: in Tricht, Beesd, Acquoy, Deil en Geldermalsen. De vijf geslaagden van de
eerste Basiscursus Zonnewijzerkunde namen elk de uitleg van een zonnewijzer voor hun
rekening. Tot slot was er in de kerk van Tricht een kleine tentoonstelling ingericht van
interessante stukken uit het archief vande Kring, aangevuld met objecten en informatie over
de Zonnewijzerroute Geldermalsen.
Bulletin
In 2016 produceerde hoofdredacteur Volkert Hoogeland drie nummers van het Bulletin, met
gemiddeld rond de 30 pagina’s. Voor de verspreiding van actuele informatie werd drie maal
een extra Nieuwsbrief naar de leden verzonden.
Website
De artikelen die Fer de Vries tien jaar lang maandelijks in de rubrieken Zonnewijzer van de
Maand, Werk van Leden en Artikel van de Maand in een Nederlandse en een Engelse versie
gepubliceerd heeft op de oude website, werden door webmaster Astrid van der Werff
overgezet naar de nieuwe website, www.zonnewijzerkring.nl.
Er is een taakgroepje geformeerd dat een overzichtelijker lay-out van de website gaat
ontwikkelen. Het verder invullen van de Nederlandse versie en het toevoegen van een
Engelse versie is in afwachting daarvan op een lager pitje gezet.
Cursus
De eerste editie van de Basiscursus Zonnewijzerkunde is met succes afgerond door 5
cursisten. In oktober is een tweede editie van start gegaan met maar liefst 15 deelnemers.
De stof is uitgebreid met enkele begrippen uit de goniometrie.
Lustrum

Er is contact met de redactie van de ANWB Kampioen over de mgelijkheid van een artikel
over zonnewijzers. Er wordt naar gestreefd om in dat kader een aantal zonnewijzerroutes
samen te stellen.
Archief
De archiefcommissie gaat in een bescheiden tempo door met het aanvullen van het archief
van “Zonnewijzers in Nederland”, met informatie over alle door de Kring geregistreerde
zonnewijzers.
Externe contacten
De Kring was vertegenwoordigd bij de onthulling in mei van de gerenoveerde zonnewijzer
aan het Huis Overlinge in Acquoy. Dit was een project van de Stichting Zonnewijzerroute
Geldermalsen, waarvan de bestuursleden ook lid van de Zonnewijzerkring zijn en waarbij de
Kring geadviseerd heeft. Het is de vijfde zonnewijzer die in het kader van de Route
gerealiseerd is.
Via de website kwamen verscheidene vragen om informatie en advies binnen. Deze konden
doorgaans snel en tot tevredenheid beantwoord worden. Een lid van de Kring restaureerde
op verzoek een armillairsfeer in Roosendaal.
Internationale contacten
De Kring wisselt bulletins uit met zsterorganisaties in Vlaanderen, Frankrijk, Spanje,
Duitsland, Oostenrijk, Italië, Groot Brittannië en Noord-Amerika. Verscheidene leden zijn
aangesloten bij de Sundial Mailing List, het voornaamste internationale zonnewijzerforum.
Personalia
Erelid Hans de Rijk vierde in februari zijn 90e verjaardag.
Louw Pals, een trouwe bezoeker van de bijeenkomsten, is in november overleden.
Ledental
Op 1 januari 2016 had de Kring 92 leden, waarvan Hans de Rijk erelid is. Voor het eerst sinds
jaren is het ledental gestegen: op 1 januari 2017 waren er 96 leden.

