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1. Inleiding
Dit document ‘Beleidsplan 2019’ legt vast wie de Stichting Haegsche Tijd is, wat
we hebben gedaan het afgelopen jaar en vooral wat we van plan zijn te gaan
doen de komende jaren, met een accent op het lopende jaar.

2. Doelstellingen van de Stichting Haegsche Tijd
De stichting heeft als doel:
a. Het behouden en ontplooien van het erfgoed Historische Haagse
uurwerken en hun makers door middel van collectieopbouw;
b. Het bevorderen van algemeen en specifieke Haagse tijdmeetkundige
kennis door educatie en tentoonstellingen;
c. Het bevorderen van inzicht in de vele facetten van het fenomeen ‘tijd’ en
de fundamenten van ons huidige tijdbesef;
d. Het samenwerken met overheden, andere instellingen en marktpartijen
ten einde Den Haag te promoten als ‘stad van de tijd’;
e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren of
begeleiden van exposities, het houden van lezingen en het bewerkstelligen van
excursies. Het verkrijgen van financiële steun, bijvoorbeeld in de vorm van
donaties, schenkingen, sponsoring, vriendenbijdragen en subsidies is daarbij
essentieel om haar doel te kunnen verwezenlijken.

3. Het afgelopen jaar
Op 31 januari 2018 is de Stichting Haegsche Tijd officieel van start gegaan met
het passeren van haar statuten.
Via haar voorzitter, de heer Antoon Gaemers - die tevens als expert verbonden is
aan het Venduehuis der Notarissen te ’s-Gravenhage, heeft de stichting de
beschikking over de prachtig ingerichte Huygenszaal en de aangrenzende
Nobelzaal in genoemd Venduehuis.
Op 14 april 2018, de verjaardag van Christiaan Huygens, hebben we daar een
boeiende lezing georganiseerd, gehouden door van prof. dr. ir. C. A. (Kees)
Grimbergen over deze veelzijdige wetenschapper Christiaan Huygens. De
hoofdboodschap van de heer Grimbergen was dat Christiaan Huygens sterk
ondergewaardeerd wordt in Nederland en specifieker in Den Haag. Als stichting
zetten we ons in om daar verandering in te brengen. Na deze lezing volgde een
enthousiast verhaal door de jonge architect Michiel Holthinrichs, die voor zijn
eigen horlogemerk stalen polshorlogekasten print met de 3D-techniek.

Afgelopen 19 november hadden we de gebroeders Bart en Tim Grönefeld op
bezoek die voor ons een gepassioneerde lezing hielden over de geschiedenis van
hun prachtige horlogemerk. Zij zelf waren erg enthousiast over de grote opkomst
en het geïnteresseerde publiek.
Deze twee lezingen vielen samen met de kijkdagen van de twee belangrijkste
veilingen van het Venduehuis, de voorjaars- en de najaarsveiling. Wij zijn het
Venduehuis dankbaar voor het beschikbaar stellen van de Nobelzaal en het
gastvrije ontvangst tijdens de lezingen.
Gedurende het jaar was in de mooi ingerichte Huygenszaal een keur van
prachtige uurwerken te bewonderen, zoals zak- en polshorloges, deck watches,
marine chronometers en klokken, waaronder verschillende Atmos klokken.
De heer Antoon Gaemers heeft op verzoek lezingen gegeven over het ontstaan
van de tijdmeting als mede voor vakbroeders over het onderwerp ‘echt of
onecht’.
Onze website www.haegschetijd.nl is gedurende het jaar verder verbeterd en
vormt een goed communicatie middel met onze doelgroep. Via deze website
kunnen mensen zich aanmelden als Belangstellende of als Vriend van onze
stichting.
Onze ultieme ambitie is een tijdmuseum in Den Haag te vestigen. Gedurende
enige tijd heeft onze stichting intensief contact met de Stichting Tijdmeetkundige
Collectie Nederland (STCN), die een aantal uurwerk gerelateerde collecties als
cultureel erfgoed beheert. Samen met deze stichting zijn we tot de conclusie
gekomen dat Den Haag de plek is om hun beoogde Tijdmuseum daar te vestigen.

4. De komende tijd
Komend jaar staat er weer het een en ander op het programma. Voor de
Vrienden wordt er op donderdag 7 maart 2019 een excursie georganiseerd naar
het Planetarium in Franeker en naar Van der Gang Watches in Dokkum. Twaalf
vrienden hebben zich daartoe opgegeven.
Zo ook is er weer de verjaardag van Christiaan Huygens, die we zeker niet willen
overslaan. Op zondag 14 april zal drs. Kees van der Leer voor ons een lezing
verzorgen over de familie Huygens met voorafgaand aan de lezing een korte
wandeling langs een aantal adressen waar zowel Constantijn als Christiaan
hebben gewoond. Na afloop is er het traditionele drankje en hapje in de
Huygenszaal.
Later in de tweede helft van 2019 organiseren we een excursie, dit maal naar de
gebroeders Grönefeld in Oldenzaal, die ons daartoe van harte hebben
uitgenodigd. Ook zal er tijdens de Najaarsveiling in het Venduehuis in de maand
november een feestelijk ontvangst worden gehouden met lezing.
Deze cyclus van lezingen, excursie en kleinschalige exposities in de Huygenszaal
zetten we voort in de komende jaren.

Verder zijn we doende om een grote expositie te organiseren – samen met boven
genoemde STCN – in het Louwman Museum in Den Haag. Na een presentatie aan
de directeur van het Louwman Museum hebben we in februari 2019 het groene
licht gekregen om deze expositie in de herfst van 2020 voor een aantal maanden
te organiseren. We – de twee stichtingen - zien dit als een opmaat voor het
realiseren van ons gemeenschappelijk en ultieme doel, de vestiging van het
Tijdmuseum in Den Haag. De Stichting Haegsche Tijd is bij uitstek goed
gepositioneerd om uit te kijken naar geschikte locaties voor het genoemde
Tijdmuseum. We hebben daartoe contacten met gemeente, projectontwikkelaars
en andere partijen.

