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 HET ANDERE NIEUWS OVER DE STAD
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Door Casper Postmaa

M 
et de vestiging van het kennis-
centrum Clockwise Studio en 
het Open Depot van de Stich-
ting Tijdmeetkundige Collec-
tie Nederland (STCN) op twee 

adressen aan het Noordeinde is een Haags Tijd-
museum een stap dichterbij gekomen. Clockwise 
Studio, een initiatief van STCN en Stichting Haeg-
sche Tijd (SHT), vestigt zich in een kapitaal pand 
aan het Noordeinde 154 waar voorheen galerie 
Het Cleyne Huys zat en daar weer voor piano-
bouwer Rippen & Rijken. Er zal een atelier-werk-
plaats voor restauratie van historische klokken 
worden ondergebracht en een grote bibliotheek 
over uurwerken en het begrip tijd. 

Het Open Depot, dat binnen een halfjaar de 
eerste bezoekers hoopt te ontvangen, krijgt 
onderdak in de kelder van rijksmonument De 
Rijnstroom, het pand aan het Noordeinde 64a 
dat tot voor kort in handen was van de in op-
spraak geraakte tassenontwerper Omar Munie. 
Onroerendgoedbelegger Jeroen de Wilde, die 
het gebouw van Munie kocht, heeft de kelder als 
onderkomen aangeboden. Klokkendeskundige 
Antoon Gaemers, voorzitter van de Haegsche 
Tijd: “Het contact met De Wilde was een gods-
geschenk, want de huur die hij aan STCN vraagt, 
ligt ruim onder de marktwaarde.” Omdat in de 
kelders vroeger de opslag was van sigarenma-
gazijn Hajenius, dat De Rijnstroom in 1921 liet 
bouwen, zijn de klimatologische omstandighe-
den ook geschikt voor het in depot houden van 
uurwerken. In het Open Depot worden klok-
ken beschreven en gecatalogiseerd; uurwerken 
waarvan de historische waarde minder belangrijk 
is, zullen worden verkocht om de exploitatie te 
bekostigen. Horlogeverzamelaar Joost Albers, 
secretaris van de Haegsche Tijd: “Het gaat ook 
om toegankelijkheid, daar is te zien wat allemaal 
door de stichtingen is bijeengebracht.”

STCN en Haegsche Tijd bekijken de mogelijk-
heid om in De Rijnstroom de drie etages boven de 

winkel van Munie in gebruik te nemen als uur-
werkmuseum. 

STCN en Haegsche Tijd zullen bij het ontwik-
kelen van activiteiten – exposities, lezingen, 
excursies – gezamenlijk optrekken, benadrukt 
Gaemers. Jarenlang hebben beide stichtingen 
pogingen ondernomen om het Tijdmuseum op 
te richten, maar daarvoor bleek geen geschikte 
locatie voorhanden. Pogingen om het instituut 
op de Scheveningse Veer, in Voorburg of in het 
oude stadhuis aan de Javastraat onder te brengen, 
strandden. Meeliften op de herontwikkeling van 
de voormalige Amerikaanse ambassade aan het 

Lange Voorhout, wat ook is geprobeerd, zou jaren 
van onzekerheid hebben opgeleverd. “Er zijn nu 
drie concrete stappen gezet,” benadrukt Albers. 
“Het Open Depot, de bibliotheek en het atelier.” 
Hierin is een grote verscheidenheid aan gereed-
schappen ondergebracht. Uurwerkliefhebbers 
kunnen de instrumenten bekijken en gebruiken.

Clockwise Studio
Voorlopig ligt het accent op het nieuwe insti-
tuut Clockwise Studio dat op 17 april door beide 
stichtingen wordt geopend. De activiteiten zullen 
zich vooral op de begane grond afspelen en in de 
achterliggende tuin die doorloopt tot aan de Ko-
ninklijke Stallen. De bibliotheek is ondergebracht 
in het achterhuis. Dieper in de tuin staat nog een 
loods waar ooit Rippen & Rijken piano’s bouwde, 
die plek wordt verbouwd tot hotelsuites. Met de 
opbrengst daarvan wil de stichting de exploitatie 
van Clockwise Studio bekostigen.

Antoon Gaemers, die zelf aan de overkant 

het uit 1877 daterende familiebedrijf ‘Gaemers 
chronometrie’ runde, heeft miljoenen geïnves-
teerd om de plannen van de Haegsche Tijd te 
verwezenlijken. “Helaas wel,” zegt hij met een 
glimlach, “en ik heb er meer voor moeten betalen 
dan de heer Munie voor zijn pand.” Gaemers heeft 
nog een paar publiekstrekkers op het oog. Hij is 
in overleg met STCN over de mogelijkheid het 
laatmiddeleeuwse uurwerk (niet de klok) van de 
Grote of Sint Jacobskerk in de tuin te exposeren. 
Ook heeft hij zijn zinnen gezet op het carillon van 
het hoofdbureau van politie aan de Burgemeester 
Patijnlaan. “Dat is in 1956 door mijn vader ont-
worpen, nu de politie daar gaat vertrekken, zou 
het mooi zijn als de zoon van de kunstenaar het 
weer op een mooie plek kan laten zien.”

Huygens
Een van de eerste grote activiteiten die Stichting 
Haegsche Tijd gaat ondernemen, is de organisa-
tie van een evenement (samen met STCN en het 
Venduehuis) rondom Christiaan Huygens. De 
briljante Haagse geleerde ontdekte niet alleen het 
slingeruurwerk, maar – 345 jaar geleden – ook 
de balansveer die nog steeds in alle mechanische 
horloges wordt gebruikt. Albers: “Patek Philippe 
en Brequet zijn daar later mee aan de haal gegaan, 
maar híj heeft het bedacht.”

Het streven is dat tijdens lezingen en exposities 
van beide stichtingen populaire en wetenschap-
pelijke onderwerpen centraal staan. Gaemers: 
“De verhalen over gewone horlogemerken waar-
van iedereen er wel eens één heeft gehad, Pontiac 
of Junghans bijvoorbeeld, of ‘kunst en tijd’, maar 
we zoeken ook contact met de wetenschap. Over 
tijd is veel te vertellen, in de kwantummechanica 
bestaat het begrip tijd niet meer, terwijl een se-
conde op een berg anders is dan aan de kust. Tijd is 
een mysterie, is eigenlijk ongrijpbaar.”

Maar aan het Noordeinde gaan ze toch een po-
ging wagen.

Meer informatie: www.haegschetijd.nl

Tijdmuseum stap dichterbij

Klok staat centraal op Noordeinde
Den Haag krijgt twee 

nieuwe instituten die de 
geschiedenis van het 

uurwerk vertellen. Beide 
vestigen zich aan het 

Noordeinde. Het kennis-
centrum Clockwise Studio 

trekt in nummer 154, het 
Open Depot komt in de 

kelders van De Rijnstroom, 
vlak naast het Paleis 

Noordeinde. 

Antoon Gaemers (links) en Joost Albers, bestuursleden van Stichting Haegsche Tijd, in de entree van het nieuwe kenniscentrum Clockwise Studio. 
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‘Tijd is een mysterie,  
is eigenlijk ongrijpbaar’


