
 

   

 

              Eerste Bericht 2023 

 

 

Den Haag, 8 februari 2023 

Geachte Uurwerkliefhebbers, 
 

Hoop dat u allen het nieuwe jaar vol goede moed bent begonnen. Voor onze stichting is het een lustrumjaar 

en wel het eerste, waar we energiek mee aan de slag gaan. 

 

Op donderdag 9 februari om 19:00 uur organiseren wij een online Zoom sessie met Sunny Dzik die spreekt 

over repetitie slagmechanismen in Engelse tafelklokken. Hij heeft er een dik boek over geschreven en het 

belooft weer een interessante lezing te worden, net als zijn vorige lezing over gravures. Mocht u nog de 

lezing willen volgen, dit is de link naar de sessie: Lezing Sunny Dzik.   

 
Viering van de 350ste verjaardag van de uitvinding van de balansveer door Christiaan Huygens:  
Na een succesval bezoek in december vorig jaar, is in januari – in overleg met het MIH (Musée International 
d’Horlogerie in La Chaux-de-Fonds)  -  besloten tot fase 2, het maken van een meer gedetailleerd plan ter 
realisering van een tentoonstelling in 2025. Een Terms of Reference voor deze fase is overeengekomen. 
Indien het MIH en de Stichting Haegsche Tijd medio 2023 positief oordelen over dit uitgewerkte plan, dan 
zal fondswerving van start gaan (fase 3).  
Voor onze stichting is het nu zaak een geschikte locatie te vinden in Den Haag/Nederland om deze 
tentoonstelling in het tweede deel van 2025 te kunnen huisvesten.  
Er komt veel werk op ons af, dus als u een bijdrage zou willen en kunnen leveren, laat het ons weten via 
info@haegschetijd.nl 
 
Wij zijn zeer verheugd een excursie te kunnen aankondigen naar het – inmiddels fameuze – Nederlandse 

horlogehuis Christiaan van der Klaauw. Deze zal plaatsvinden op donderdag 16 maart as. en is toegankelijk 

voor Vrienden van onze stichting.  

De nieuwe CEO van Van der Klaauw, Pim Koeslag, heeft laten weten ons gezelschap met plezier te ontvangen 

in zijn nieuwe vestiging en atelier in Naarden, en daarbij een presentatie te verzorgen over de ontwikkeling 

van dit unieke Nederlandse horlogemerk, met oorsprong sinds 1974. in Joure, Friesland. 

 

De viering van Christiaan Huygens verjaardag op 14 april aanstaande is in de maak. Op dit moment vindt 

overleg plaats met het Huygens ING (Instituut Nederlandse Geschiedenis) en met Institut Français NL om te 

kijken of wij wellicht iets gemeenschappelijks kunnen organiseren.  Wij houden u op de hoogte van deze 

ontwikkelingen. 

 

Voor het Huygens’ Tijdmachine project heeft de Stichting Verborgen Stad een wervingsplan gemaakt en is 

een aantal grote aanvragen de deur uit gegaan. Er vindt met een zekere regelmaat contact plaats over de 

voortgang van dit interessante project. 
 

Wij gaan een boeiend lustrumjaar tegemoet met inderdaad interessante lezingen en excursies. Wij houden 

u daarvan van zelfsprekend op de hoogte. Wij hebben uw financiële steun daarbij hard nodig, kijk op 

www.haegschetijd.nl onder ‘Steun ons’.  

 

Namens het bestuur van de Stichting Haegsche Tijd, 

Joost Albers                             

Voorzitter                       www.haegschetijd.nl 
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