
 

   

 

              Eindejaar Bericht 2022 

 

 

Den Haag, 22 december 2022 

Geachte Uurwerkliefhebbers, 
 

Na de lastige periode 2020-2021 met de Covid pandemie, heeft het jaar 2022 een opleving te zien gegeven 

van het elan van de Stichting Haegsche Tijd en haar activiteiten. 
 

Enkele noemenswaardige hoogtepunten: 

• Op 27 januari 2022 werd het jaar goed begonnen met een Zoom lezing vanuit Boston door Sunny Dzik 
over “Engraving on English Table clocks”. Deze lezing werd ook bijgewoond door leden van de KVN.  

• In maart 2022 was er het bezoek van Vrienden van de stichting aan het pas gerenoveerde Museum 
Zaanse Tijd en aan de collectie van de directeur Hans van den Ende in Edam. 

• Ter gelegenheid van de verjaardag van Christiaan Huygens gaf op 14 april 2022 prof. dr. Vincent Icke in 
de Huygenszaal van het Venduehuis der Notarissen een voordracht met als titel ‘’Huygens en Spinoza”. 
Met een vol bezette zaal bleek deze uiterst interessante lezing een groot succes.  De voordracht is op 
onze website terug te vinden. 

• Van 10-13 mei 2022 vond de studiereis naar Zwitserland plaats met 14 Vrienden van de stichting. Met 
medeorganisator Nico de Rooij – emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Lausanne – werden een 
aantal bijzondere uurwerkmusea en manufacturen van exclusieve horlogemerken Cartier, Audemars 
Piguet en Frederique Constant bezocht. 

• Het projectplan voor de “Huygens’ Tijdmachine” (een samenwerking met de Stichting Verborgen Stad), 
is op onze website geplaatst. Wij kijken naar mogelijke financiering, waaronder crowdfunding en een 
eerste contact met fondsen is met succes gelegd. 

• In augustus 2022 werd een excursie georganiseerd naar de pop-up tentoonstelling ‘’Once upon a 
Time’’ in Amsterdam, alwaar bijzondere Franse klokken werden getoond. 

• Op 15 september 2022 heeft de stichting een buitengewoon leerzaam bezoek georganiseerd aan de 
TU Delft afdeling EWI. Gevolgd door een lezing en rondleiding bij het VSL-Nationaal Metrologisch 
Instituut in Delft over tijdmeting in internationaal perspectief. 

• Hoogtepunt van het jaar 2022 was ongetwijfeld de presentatie van het boek over haar eerste 
voorzitter en bekende Hagenaar, Antoon Gaemers. Op 29 september werd, in een bomvolle 
Huygenszaal van het Venduehuis, het 1e exemplaar van het boek aangeboden aan zijn dochter, Astrid 
Gaemers. De bijeenkomst werd afgesloten met een geanimeerde borrel. De uitgave van het Gaemers 
Boek heeft geleid tot aanzienlijke publiciteit voor onze stichting door publicaties in o.a. De Telegraaf, 
Haagse media en het glossy horloge magazine 0024.   

• Contacten zijn gelegd met het Institut Français NL voor het organiseren van de 14 april 2023 lezing. 

• Van 11-14 december heeft een delegatie van het Musée International d’ Horlogerie (MIH) uit La 
Chaux-de-Fonds in de Jura, een succesvol werkbezoek gebracht aan onze stichting. Doelstelling was de 
mogelijkheden te onderzoeken gezamenlijk een tentoonstelling te organiseren – zowel in Zwitserland 
als in Nederland - ter gelegenheid van de 350e verjaardag van de uitvinding van de balansveer door 
Christiaan Huygens in 2025. Dit project zal ons de komende tijd in beslag nemen. 

 

Wij prijzen ons gelukkig dat we een aantal nieuwe Vrienden hebben mogen verwelkomen. Wij gaan 

volgend jaar weer een boeiend jaar tegemoet met interessante lezingen en excursies. Wij houden u 

daarvan op de hoogte. Wij hebben uw steun hard nodig, kijk op www.haegschetijd.nl onder ‘Steun ons’.  
 

Wij wensen u vrolijke feestdagen en een gezond 2023. 
 

Namens het bestuur van de Stichting Haegsche Tijd, 

Joost Albers                             

Voorzitter                       www.haegschetijd.nl 
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