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Den Haag, 22 oktober 2022 
 

Geachte Uurwerkliefhebbers, 
 

GAEMERS BOEK: Op 29 september jl. heeft de officiële 

presentatie met uitreiking van het Gaemers Boek 

plaatsgevonden in de zaal van het Venduehuis. Omringd door 

de klokken die later zouden worden geveild en met ruim 90 

genodigden - wat na de Corona periode weer mogelijk was -  

werd het een bijzondere bijeenkomst. De vele activiteiten, die 

de stichting onderneemt in gedachtenis van Antoon werden 

belicht. Daarna vertelde Herman Rosenberg over het Gaemers 

Boek en Jitsko Vrieze over zijn samenwerking met Antoon en 

over de veiling die hij mede had samengesteld. Astrid, de 

dochter van Antoon, nam het boek in ontvangst (zie foto) en 

vertelde daarna over haar vader. Het geheel werd afgesloten met een geanimeerde borrel. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in dit mooie boek met leuke verhalen, het boek is te bestellen via 

info@haegschetijd of bij Boekhandel Douwes in Den Haag. 
 

EXCURSIE: Op donderdag 15 september is de Stichting Haegsche Tijd met een groep van 21 personen op 

een interessante excursie geweest naar de verzameling elektrische klokken van de faculteit 

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) van de TU Delft en naar het VSL-Nationaal Metrologisch 

Instituut, ook in Delft. De Nederlandse nationale standaard voor tijd wordt door het VSL gerealiseerd met 

vier atoomklokken. 
 

OPEN DEPOT: De STCN (Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland) heeft haar Schoonhoven collectie 

ondergebracht in een Open Depot in de kelders van het Noordeinde 64A. Wij ondersteunen deze stichting 

die op zoek is naar vrijwilligers om verdere verbeteringen aan te brengen. Mocht dit soort werk u 

aantrekken, meldt u zich dan bij info@haegschetijd.nl. 
 

HUYGENS TENTOONSTELLING IN 2025: In 2025 plannen wij de viering van de 350ste verjaardag van de 

ontdekking van de balansveer door Christiaan Huygens. Wij hebben contacten met het MIH (Musée 

International d’Horlogerie in La Chaux-de-Fonds) die met een delegatie naar Nederland komt van 11 t/m 

14 december as. Wij zullen dan naar mogelijke objecten, manuscripten en locaties kijken voor een 

tentoonstelling, die naar verwachting dan ook naar Nederland zal komen. Tijdens hun verblijf bezoeken wij 

musea, privé collecties en het Leids Universiteit Archief. Dit is een pretentieus project, waar we de nodige 

aandacht aan zullen geven.  
 

WEBSITE: Op onze website verschijnen steeds actuele zaken als foto’s en interessante artikelen over 

bijvoorbeeld Christiaan Huygens: Informatie over Christiaan Huygens - Stichting Haegsche Tijd.  
 

STEUN ONS: Wij hebben alle steun hard nodig voor het verwezenlijken van onze doelstellingen. Meldt u 

zich als Vriend of Donateur en kijk op www.haegschetijd.nl onder ‘Steun ons’. Wij verwelkomen u graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de Stichting Haegsche Tijd,        

Joost Albers                   www.haegschetijd.nl 
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