
Zonnewijzerkundig 
 

De zonnewijzer hangt aan de steunbeer van de 

toren tegen de zuidkant van de kerk. Deze 
muur wijkt 15,3 graden naar het oosten af.  

In de kruisvormige schaduwwerper (gnomon) 

zit een gaatje van Ø 1,5 cm, waardoor het 

zonlicht schijnt. Het lichtvlekje geeft op de 

zonnewijzer de tijd en de datum aan. 

 
*De tijd: De zonnewijzer geeft de plaatselijke 

zonnetijd aan. D.w.z. dat het 12.00 uur is als 

de zon exact in het zuiden staat. De 

zonnewijzer kan max. 1 uur en 3 kwartier 

afwijken t.o.v. de horlogetijd. 
 

*De datum: Het lichtvlekje valt om 12.00 uur 

zonnetijd op de 8-vormige lus, een zgn. 

tijdsvereffeningslus. Door middel van de 

hoogte van de zon wordt de datum aangegeven.  

Op 21 juni, de langste dag van het jaar, staat 
de zon het hoogst aan de hemel. Op deze dag 

valt het lichtvlekje op de onderste punt van de 

lus. Op de kortste dag van het jaar, wanneer 

de zon op het laagste punt staat, komt het 

lichtvlekje op de bovenste punt van de lus. Zo 
fungeert de zonnewijzer ook als kalender. Elke 

stip op de lus staat voor het begin van een 

dierenriemmaand. Hiernaast staat het 

bijbehorende dierenriemteken. 

 

De lijn tussen de maan en het hart is een 
meridiaanlijn ofwel een noord-zuidlijn. Dit 

wordt onder de lijn aangegeven met een M. 

 

 

 
Coördinaten Kerkweg 5: 

51˚52'36'' NB   

5˚09'22'' OL 

 

Deze zonnewijzer is gerealiseerd in opdracht 

van de  

Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen 

www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl 

 
 

 
 

 

en werd mogelijk gemaakt door onze 
sponsors: 

 

Gemeente Geldermalsen  

'Leefbaarheidbudget 2016' 

 

Stichting Jan Nieuwenhuyzen 
 

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland 

 

Rabobank West Betuwe 

'Aandeel in de Betuwe' 
 

 

 

 

 

-Realisatie en begeleiding: Astrid van der           
Werff te Tricht en Karine van Drunen te Deil 

-Berekening tijdsvereffeningslus, gnomon en 

meridiaanlijn: Analemma te Amsterdam 

-Techniek en uitvoering steenhouwen:  

Van Luijn Natuursteen BV te Tiel 
-Uitvoering schaduwwerper: Cor van Dijk, 

beeldend kunstenaar te Acquoy 

-Uitvoering vergulden en lakken: Astrid van 

der Werff, beeldend kunstenaar te Tricht 

Nativitas Beatae Mariae Virginis 
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk 

 

 
 

Kerkweg 5, Gellicum 

 
 

 

 
Wapen van Gellicum 



Kerk en tijdsaanduiding 
 

Vanaf het einde van de 13e eeuw gaven 

torenuurwerken de tijd aan door het slaan van 

de uren op de klok. Vanaf het midden van de 

15e eeuw kwamen er ook zichtbare 

tijdsaanduidingen bij: wijzerplaten met alleen 
een uurwijzer.  

Luidklokken en wijzerplaten waren dure 

zaken. Er moest altijd iemand zijn die het 

uurwerk en de wijzerplaat gelijk kon zetten. 

Want tot ver in de 19e eeuw waren de 

slingeruurwerken, waar de klok van de kerk op 
liep, helemaal nog niet zo nauwkeurig. Meestal 

gebeurde dit gelijk zetten door de 

schoolmeester/koster, organist. Naarmate het 

maatschappelijke leven complexer werd, werd 

de behoefte aan exacte tijdsaanduiding steeds 
groter. In de negentiende eeuw ontstond een 

sterke ontwikkeling van handel en industrie en 

daarmee een toename van het verkeer. In deze 

periode verschijnen nauwkeurige, industrieel 

vervaardigde torenuurwerken. De Dom in 

Utrecht krijgt in het jaar 1859 de eerste 
minuutwijzer van ons land. 

Klokkenstellers hadden tot aan die tijd een 

zonnewijzer om de torenuurwerken te 

controleren en te corrigeren. 

Zonnewijzers hingen meestal aan de zuid of 
zuidwest kant van de kerk. Vaak aan een 

steunbeer of de toren. Het duurde tot 1 mei 

1909 voordat alle Nederlandse klokken 

dezelfde tijd aanwezen. Vóór 1909 had ieder 

dorp en iedere stad zijn eigen plaatselijke tijd; 

als de zonnewijzer de hoogste stand van de zon 
aangaf en de zon precies in het zuiden stond, 

was het op die plaats 12 uur 's middags. Dat 

was het moment om de klok gelijk te zetten. 

  

Met de plaatsing van de zonnewijzer aan de 

toren van de kerk in Gellicum probeert 
Zonnewijzerroute de historie van de kerk met 

het Rechthuis te doen herleven. 

Ontwerp Zonnewijzer Gellicum 
 

NBMV 
Op het dak van de kerk, aan de oostkant, is 

een verguld vaantje te vinden, waarin de letters 

NBMV uitgesneden zijn. Dit bleken de 
beginletters van de Latijnse naam van deze 

katholieke kerk te zijn Nativitas Beatae Mariae 
Virginis, letterlijk vertaald de Geboorte van de 

heilige Maagd Maria. 

De letters NBMV en de Latijnse woorden 

komen terug in het ontwerp van de 

zonnewijzer, zodat de naam van de kerk voor 
iedereen zichtbaar is. 

 

 
 

Maria 
De kerk is gewijd aan de geboorte van Maria. 

De dag dat dit gevierd wordt is 8 september. 

Op de tijdsvereffeningslus wordt deze datum 

aangegeven met een blauwe stip. Elk jaar zal 

op deze dag om 12 uur zonnetijd een lichtvlekje 
over deze blauwe stip gaan. 

 

Blauw 

Naast het datumpunt van 8 september staat 
het dierenriemteken van Maagd. Ook deze is in 

het blauw weergegeven. Blauw, de kleur van de 

mantel van Maria, waarin ze vanaf de 12e eeuw 

wordt afgebeeld. 
 

Kruis 
Zowel binnen als buiten de kerk zijn vele 

kruisvormen te vinden in hout, steen en 
smeedijzer. De kruisvorm speelt een 

belangrijke rol in het zonnewijzerontwerp. 

Wapen van Tengnagell 
 

Het Rechthuis is in het jaar 1630 tegen de 
toren aangebouwd door Alexander van 

Tengnagell. Zijn familiewapen bestaat uit 

gouden kruizen en kantelen op een blauw veld. 

Ook dit kruis diende als inspiratie voor de 

mathematisch geconstrueerde schaduwgever 

met lichtgaatje, versierd met 7 nagels. 
 

Zon met 8-puntige ster 
Bovenaan staat een zonneschijf. Van oudsher 

een symbool van het eeuwige leven. De 
achtpuntige ster in de zon is in de westerse 

Christelijke kunst het teken van Christus. 

 

Maan en Hart 
Vanaf de zon en omgeven door een tijdsver-

effeningslus straalt een meridiaanlijn naar 

beneden. Aan de bovenkant zit een maansikkel 

en aan de onderkant een hart. Dit verwijst naar 

de smeedijzeren richtingpijlen waarop het 

vaantje met NBMV is bevestigd.  
De richtingpijlen vormen een schuinkruis, ook 

Andreaskruis genoemd en heeft als 

symbolische waarde bescherming van o.a. 

gebouwen, maar ook van verzoening en 

synthese tussen hemel en aarde. 
 

Materiaal 
De zonnewijzer is uitgevoerd in leisteen, Welsh 

slate. Deze steensoort past prachtig bij de     

16e eeuwse kerk, waarvan het dak met leisteen 
bedekt is. 

De zon met daarin de 8-puntige ster, de maan 

met de meridiaanlijn en het hart en de 

tijdsvereffeningslus met de dierenriemtekens 

zijn met bladgoud verguld. 
De kruisvormige schaduwwerper met licht-

gaatje is uitgevoerd in messing. 

 

 


