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Den Haag, 9 juli 2022
Geachte Uurwerkliefhebbers,
Dit is het tweede bericht van dit jaar. De stichting is nog steeds vol enthousiasme bezig.
Op donderdag 14 april jl. – de verjaardag van Christiaan Huygens – hadden wij in het Venduehuis een
interessante voordracht van prof. dr. Vincent Icke met als titel “Huygens en Spinoza”. Er waren veel meer
aanmeldingen dan wij konden accommoderen en moesten daarom helaas tientallen mensen teleurstellen.
Op onze website staan het audiobestand en de gebruikte plaatjes van de lezing voor diegenen die de
voordracht alsnog willen volgen (https://haegschetijd.nl/wp-content/uploads/2022/04/Icke-HuygensSpinoza140422.mp30).
Eerder die donderdag was de officiële uitreiking van het boek “Huygens and Hofwijck”, een vernieuwde en
Engelse vertaling van de Nederlandse uitgave. Dit prachtige boek is nu overal verkrijgbaar.
De vierdaagse studiereis naar Zwitserland van 10 -13 mei jl. voor Vrienden van onze stichting was een
reuze succes. Wij hebben een stadswandeling gemaakt in Geneve, en manufacturen en musea bezocht
vanuit Geneve en Neuchâtel. Een uitgebreid verslag van deze reis komt op onze website.
Op donderdag 16 juni is de stichting op excursie geweest naar het pop-up museum “Once upon a Time” op
het Museumplein 4 te Amsterdam. Er worden tachtig prachtige Franse pendules tentoongesteld, die Griekse en
Romeinse mythes uitbeelden. Met een rondleiding van de conservator Caroline Rhodius was het bijzonder de moeite
waard; een aanrader om er naartoe te gaan.
Het Gaemers Boek gaat eerdaags naar de drukker. De uitreiking in het Venduehuis staat nu gepland op donderdag 29
september. De zaalveiling van de Antoon Gaemers collectie zal plaatsvinden op woensdag 5 oktober as.

Het projectplan voor de ‘Huygens’ Tijdmachine’ (een samenwerking met de Stichting Verborgen Stad), is
op onze website geplaatst. Wij kijken nu naar mogelijke financiering en eerste contacten met fondsen zijn
gelegd. In een aardig artikel in de Telegraaf van 14 april jl. werd er verteld dat je straks kan rondkijken in
het Den Haag van de 17de eeuw met deze Tijdmachine. Ook het glossy magazine Horloges 0024 heeft
recent een artikel aan dit onderwerp gewijd. U weet, onze Vrienden krijgen dit magazine, dat twee maal
per jaar uitkomt, gratis thuisgestuurd.
Op donderdag 15 september plannen wij een excursie naar VSL – Nationaal Metrologisch Instituut te Delft
waar tijd nauwkeurig en herleidbaar wordt gemeten. Daarvoor wordt er een bezoek gebracht aan de
elektrische klokken verzameling van de TUD. Een nadere uitnodiging volgt.
In 2025 plannen wij de viering van de 350ste verjaardag van de ontdekking van de balansveer door
Christiaan Huygens. Eerder hadden wij reeds de 345ste verjaardag willen vieren in 2020, maar dat is
vanwege Corona toen niet doorgegaan. Wij houden u op de hoogte van dit plan.
Wij prijzen ons gelukkig dat we weer enkele nieuwe Vrienden hebben mogen verwelkomen, want u
begrijpt, wij hebben uw steun en bijdragen hard nodig om onze doelstellingen te verwezenlijken. Mocht u
een bijdrage willen leveren in de vorm van Vriend worden, of nog beter Donateur, kijk op
www.haegschetijd.nl onder ‘Steun ons’.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Stichting Haegsche Tijd,
Joost Albers
Voorzitter
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