
Meridiaanlijnen in kerken 
Kerken als zonne-observatoria

23 sept 2017

Nu men, de laatste maanden, het Cassini-Huygens ruimtetuig 
zowat alle hoekjes en manen van Saturnus, incl. de ringen, heeft 
laten zien komt een voordrachtje over meridianen (waar Cassini 
een grote rol speelde) wel net op het goede moment. 
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Zonnewijzer 

Het is een soort zonnewijzer 

Zonnewijzer geeft de ware (zonne-) tijd aan in de loop van een 
dag 
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Welke van de twee is correct ?
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Ringzonnewijzer (breedtegr/datum/uur)
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Zonnewijzer, analemma (klokke<-->zonnetijd)
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Meridiaanlijn

 Geeft de ware (zonne-) middag aan doorheen het jaar 

 Hoogste stand van de zon op die dag 

 Binnen gebouwen uitgevoerd als camera obscura 

 Kleine opening (oculus) en een (meridiaan-) lijn waar het 
beeld van de zon op valt 

Foto’s van Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Rome; 
meridiaan door Bianchini
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Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Rome
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Beeld van de zon bij de lijn
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Oculus (deel van de stenen boog moest wijken) 
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Waarneming poolster aan noordkant
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Schema camera obscura
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Uitlijning en enkele getallen
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Beeld van de zon: winter, zomer
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Ware of zonnetijd en klokketijd

 Zonneinstrumenten werken met ware / zonnetijd
 Afhankelijk van de breedtegraad 
 Klok loopt gelijkmatig (zelfde snelheid) 
 Snelheid van de zon is veranderlijk doorheen het jaar 

(door elliptische baan en helling van aardas)
 Tijdsvereffening geeft verband tussen snelheid van klok 

en zon 
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Tijdsvereffening (equation of time) 
(+ : zon is vóór)
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Analemma

 Tijdsvereffening toont zich op de meridiaan als 
analemma 

 Beeld van de zon telkens op klokkemiddag voor alle 
dagen in het jaar 

 Vier maal per jaar komt de klokketijd gelijk met 
zonnetijd
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De grafiek
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Foto’s op hetzelfde uur doorheen het jaar
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Curve op een oude globe
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Gebruik van meridiaanlijnen – Pasen (1)

Voor de kerk belangrijk dat iedereen Pasen op dezelfde 
dag viert. Zij wil dan ook wel wat investeren. 
Pasen: zondag, na de eerste volle (kerkelijke!) maan in 
de lente (op of na 21 maart): 
Drie cycli: dag van de week (niet zo moeilijk), (kerkelijke) 
maancyclus en zonnecyclus 
Over de kwestie zijn heel wat debatten gevoerd. Op een 
wereldcongres in ‘97 in Aleppo heeft men geprobeerd 
de datumbepaling op wetenschappelijke basis aan te 
nemen. In Aleppo is het nog een puinhoop … 
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Gebruik van meridiaanlijnen – Pasen (2)

Gregoriaanse kalenderhervorming: lengte van jaar zo 
nauwkeurig mogelijk kennen. 
Met de meridiaanlijnen kan men de lengte van het jaar 
beter bepalen. 
Later worden ze eerder gebruikt om op de middag de 
klokken gelijk te zetten.
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Italië 

Egnatio Danti, kalenderhervorming, eerste meridiaan in 
San Petronio, Bologna (1576).
Giovanni Domenico Cassini had grotere plannen: 
 juister model voor beweging van de zon (pardon: de 

aarde)
 helling van de draaias van de aarde en verandering 

daarvan op lange termijn 
 bevestiging van het model van Kepler 

Meridiaan in San Petronio wordt heel nauwkeurig 
heraangelegd (1655).
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Italië 

Er waren nog vele anderen: zeker Rome kon niet 
achterblijven. 
Eerste foto’s waren van de Santa Maria degli Angeli in 
Rome. 
In later tijden werden ook wel wat villa’s voorzien van 
een “lijntje”
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San Petronio, Bologna
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San Petronio
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San Petronio, rakelings langs de pilaren...
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België, klokvaste treinen 1936-1940

Met de komst van de trein diende men klokken op 
gemeenschappelijke basis gelijk te zetten. 
Bij KB werd vastgelegd dat er meridiaanlijnen zouden 
komen in de belangrijkste steden (41). 
Voor de realisatie werd Adolphe Quetelet aangesproken, 
directeur van de pas opgerichte Koninklijke 
Sterrenwacht. 
Er worden een 10 tal lijnen gerealiseerd, met de komst 
van de telegraaf zijn ze niet meer nodig. 
Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge (schaduw van bol)
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Brugge -- de bol en de schaduw
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Brugge – op de koperen nagels
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Gent Universiteitsaula
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Gent Universiteitsaula
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Brussel Sint Goedele
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Sicilië – uit de hand gelopen hobby

Wolfgang Sartorius en Christian Heinrich Friedrich Peters 
doorkruisen Europa als “landmeters”.
Naast het opmeten van de Etna realiseren beide de 
meridiaan in Catania. 
Peters doet de prestatie in het klein nog eens over in  
Acireale. Hij logeert bij de burgemeester en krijgt voor zijn 
werk 1000 onze in goud en een doos snoepjes (mogelijk 
van de dochter van de burgemeester).
De meridianen dienen om de klokken gelijk te zetten, in 
Acireale ook voor het prestige van de kerk en de pastoor 
die wel zin had in een bisschopszetel
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Acireale -- de lijn
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Acireale -- oculus
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Acireale -- conversietabel
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Conversietabel

Ook op een rekeninstrument van een bekende fabrikant 
uit 1976 was zo’n metalen plaat met conversietabel te 
vinden ...
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Conversietabel
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Het rekeninstrument
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Aanleg is een hele uitdaging (1)

Lijn moet waterpas liggen, er werd een kanaaltje met 
water gebruikt als referentie
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Kanaaltje met water (“N”)
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Aanleg is een hele uitdaging (2)

De lijn dient exact noord – zuid gericht. 
 Vanuit het punt exact onder de oculus werd een 

cirkelboog getekend. 
 Het beeld van de zon komt tweemaal voorbij deze 

cirkelboog; het midden tussen deze twee punten en 
het punt onder de oculus bepaalt de meridiaanlijn. 

 (De snijpunten vallen op gelijke tijdsspannes van de 
ware middag, de ene ervoor de andere erna)  

De afwijking in de San Petronio bedroeg maar 3 cm op 
67 m !!!
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Zonnebaan snijdt de cirkel
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Aanleg is een hele uitdaging (3)

De meridiaanlijn dient loodrecht onder de oculus te 
liggen. Schietlood hing in een bak water om de 
bewegingen te dempen (27 m lange koord). 
Hoogtebepaling is niet evident: er zit al wat rek in een 
meetlint dat 27 m hangt.
Hoogte van de oculus moet gelijk blijven. Door het 
zetten van het gebouw zakt die. Naargelang de bron 
zakte die 4...1...3 % van de hoogte; 1% van 27 m is 27 
cm. 
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Waarnemen is een hele kunst 

Waarnemingen op lange termijn: volgens een register 
van Manfredi: 4500 waarnemingen in de loop van 80 
jaar (wiskundigen van Bologna en hun assistenten). 
Beeld van de zon is niet scherp door diameter van de 
oculus en diffractie. Door atmosferische storingen trilt 
het beeld ook op eeh heldere dag. 
Jaar is geen geheel aantal dagen: weerkerende 
gebeurtenissen vallen op andere uren op de dagen van 
die gebeurtenissen.  
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Nogmaals het beeld van de zon
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Moderne variant

In Australië werd een gelijkaardige techniek gebruikt 
voor een herdenkingsmonument voor 11 november 
(W.O. I Remembrance Day). 
Het woord LOVE, in steen gebeiteld, zou verlicht worden 
telkens rond het 11-de uur op de 11-de dag van de 11-
de maand. Onnodig te zeggen dat het bewolkt was bij de 
inhuldiging. 
Op het juiste moment, bij de kranslegging, brak de zon 
toch door en zorgde voor een subliem moment tijdens 
de inhuldiging. 
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Shrine of Remembrance, Melbourne
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11.11.11
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Enkele data

 1576 meridiaan in San Petronio door Danti (adviseur 
van de paus i.v.m. kalenderhervorming)

 1582 Gregoriaanse kalender is een feit
 1609 Kepler: elliptische banen van de planeten
 1632 Galileo: huisarrest omwille van (zijn grote mond 

over) het heliocentrisme 
 1655 Cassini krijgt het gedaan dat de meridiaan in de 

San Petronio een “major upgrade” krijgt
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Verwijzingen (1)

Hoofdbron
 Heilbron; The Sun in the Church

Foto’s
 Zonnewijzers

 www.castinstyle.co.uk
 www.amazon.com
 https://en.wikipedia.org/wiki/Sundial

 S Maria degli Angeli 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_degli_Angeli_e_dei_Martiri

 Schema meridiaan / camera obscura
 http://www.jgiesen.de/meridian/index.html
 Meridiane a camera oscura d'Italia; Giorgio Mesturini

 Analemma
 https://en.wikipedia.org/wiki/Analemma
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Verwijzingen (2)

 Tijdsvereffening
 https://en.wikipedia.org/wiki/Equation_of_time
 https://en.wikipedia.org/wiki/Analemma

 San Petronio
 http://vo.imcce.fr/meridienne/italie.php?lang=en
 https://www.atlasobscura.com/articles/catholics-built-secret-astronomical-features-into-churches-to-help-

save-souls
 http://www.theladytravels.com/bologna-basilica-sundial

 Brussel, Brugge, Gent
 https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Meridiaanlijn_van_Quetelet_in_Brugge
 http://www.ugentmemorie.be/artikel/meridiaanlijn
 http://www.sciencemuseum.ugent.be/nl-plat7.html

 Acireale 
 http://astrocultura.uai.it/strumenti/acireale.htm
 http://astrocultura.uai.it/strumenti/aci_meridiana.htm
 https://mateturismo.wordpress.com/2015/05/06/la-meridiana-de-la-cattedrale-de-aceriale/
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Verwijzingen (3)

 HP-67 
 http://www.hpmuseum.org/

 remembrance shrine 
 "thecultureconceptcircle.com"
 http://www.kiplingsociety.co.uk 

 Verscheidene
 The Sun in the Church; J.L. Heilbron

Artikels 
 The Sun in the Church; J.L. Heilbron (hét boek over dit onderwerp)
 https://www.catholiceducation.org/en/science/faith-and-science/the-sun-in-the-church.html
 https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Monumenten_om_de_tijd_te_meten:_de_meridiaanlijnen_van_Quetele

t (met verwijzing naar andere artikels)
 Astronomische gids voor België; Jan Vandenbruane (Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde)
 http://www.jgiesen.de/meridian/index.html

Extra info
 http://proftimobrien.com/2014/12/in-praise-of-meridian-lines/
 http://www.math.nus.edu.sg/aslaksen/teaching/heilbron.html
 http://www.nytimes.com/1999/10/19/science/how-the-church-aided-heretical-astronomy.html
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END
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