De Zonnewijzer
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Trots glimt hij in de zon aan het begin van het park aan de zijde van de Nieuwe Gouwe: de Zonnewijzer.
fraaie Zonnewijzer in een hoekje op het terrein van Cyclus. Beschadigd en verwrongen,
want de verwijdering was niet zachtzinnig uitgevoerd. Vanzelfsprekend was niet iedereen
het ermee eens dat er zo lichtvaardig omgegaan werd met een toch historische gift. En
zo kwam het Wijkteam in beeld. Wij hadden
wel een mooi plekje voor zo'n fraai monument
en kunstwerk- in-een, vond men in het Wijkteam. De onderhandelingen, het bij elkaar
krijgen van de noodzakelijke financiën en de
herstelwerkzaamheden konden een aanvang
nemen.
De Zonnewijzer is groot, de sokkel alleen al
anderhalve meter hoog, de open bol (met bol
erop) nog een meter meer. Hij staat op een
enorme bout met een grote moer en is draaibaar. Dat moet natuurlijk ook, voor de precieze afstelling van de tijd. Daar heeft een
landmeter van de gemeente mee geholpen
toen de Zonnewijzer in ons park geplaatst
werd. Het was toch niet helemaal goed gegaan, meldde gepensioneerd hoogleraar Fockens uit Reeuwijk, (wijkrant december 2013);
hij stond ruim een graad verkeerd.

De Zonnewijzer is in het park aan zijn tweede
leven begonnen, want hij heeft er immers al
vijftig jaar “in het openbaar” opzitten. Niek
Both, witlofteler en verantwoordelijk voor veel
werknemers in Gouda, wilde de gemeente
Gouda in 1961 een gift doen toekomen, als
dank voor alle hulp die hij van de gemeente
ontvangen had bij de instandhouding en uitbreiding van zijn bedrijf. Dat dit royale geschenk de vorm van een zonnewijzer aannam,
was de keuze van de gemeente, dat wilde
Nico Both zo. De gemeente besloot tot een
vergrote versie van de zonnewijzer die in de
tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam
stond. De NV Goudsche Machinefabriek vervaardigde het kunstwerk. Van de onthulling
destijds in 1961 op 5 december, heeft in de
wijkkant van december 2013 een foto gestaan. Hij is toen geplaatst op het Albert Plesmanplein.
Maar na vijftig jaar ging het plein helemaal en
definitief op de schop en de gemeente wist
niet goed raad met het gevaarte. Het moest
maar weg, vond men. En zo belandde de
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Overigens is een zonnewijzer een ingewikkeld
instrument, als je hem echt wil gebruiken
voor de aanduiding van de precieze tijd. We
hebben immers zomertijd en wintertijd. Wij
hanteren de tijd zoals die in Berlijn genoteerd
wordt, maar dat scheelt eigenlijk wel 40 minuten zonnetijd met de tijd in Gouda, wij liggen immers meer naar het westen. Daarbij
komt dat de aarde in een ellips en niet in een
cirkel rond de zon draait en de aardas staat
ook nog eens niet loodrecht op de aardbaan.
Dat zou je allemaal mee moeten nemen in je
berekening van de exacte zonnetijd als je je
horloge zou willen afschaffen. En uiteraard
hebben we het dan nog niet eens over de wolken die voor de zon schuiven, want bij schaduw is er uiteraard helemaal niets af te lezen.
Het opknappen van de Zonnewijzer is een
enorm karwei geweest. Het Gouds Staalconstructiebedrijf Slangenstaal heeft hem
schoongestraald, het staal gerepareerd en alles in de grondlak gezet. Het wijkteam en
vaklui hebben zich beziggehouden met het aflakken en het aanbrengen van de juiste cijfers, nummers en aanduidingen. Het bladgoud
komt van Henk Natte, de bekende verfwinkel
in het centrum. Het bedrijf verzekerde het
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Wijkteam dat de komende 25 jaar op dat punt
in ieder geval geen onderhoud nodig zou zijn.
De sokkel is geplaatst op 23 oktober 2013, op
5 november 2013 heeft de Goudse Betonmortel Centrale de Zonnewijzer zelf op de sokkel
gezet. En op 14 april 2014 kon de Zonnewijzer feestelijk onthuld worden in aanwezigheid
van directe familieleden van Both en een
groot aantal parkbewoners en genodigden. En
omdat er op het moment van onthulling net
even wat zon was, kon de heer Fockens de
werking “in real life” toelichten. Sindsdien
staat de Zonnewijer te glinsteren en te pronken, een bijzonder fraai en waardig sieraad
voor het park.
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