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1. Inleiding 
Het ‘Beleidsplan 2021’ legt vast wie de Stichting Haegsche Tijd is, wat we hebben 
gedaan het afgelopen jaar en vooral wat we van plan zijn te gaan doen de komende 
jaren, met een accent op de komende twee jaar. 
 

2. Doelstellingen van de Stichting Haegsche Tijd 
De stichting heeft als statutaire doelen: 

a. Het behouden en ontplooien van het erfgoed Historische Haagse 
uurwerken en hun makers door middel van collectieopbouw; 

b. Het bevorderen van algemeen en specifieke Haagse tijdmeetkundige 
kennis door educatie en tentoonstellingen; 

c. Het bevorderen van inzicht in de vele facetten van het fenomeen ‘tijd’ en 
de fundamenten van ons huidige tijdbesef; 

d. Het samenwerken met overheden, andere instellingen en marktpartijen 
ten einde Den Haag te promoten als ‘stad van de tijd’; 

e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

3. Het afgelopen jaar 2020 
Het afgelopen jaar was in vele opzichten een zwaar jaar. Het plotselinge overlijden 
van onze voorzitter Antoon Gaemers (22 april 2020) aan de gevolgen van Covid-
19 heeft enorme gevolgen gehad voor onze stichting. Die was ineens haar grote 
inspirator en motor kwijt. Het nieuwe bestuur (bestaande uit Joost Albers, Jeroen 
Trimbos, Chris van der Spiegel en Bart van der Werff) is extra gedreven de 
ingeslagen weg en in de geest van Antoon door te gaan. Gelukkig hebben we met 
Bart weer gedegen uurwerkkennis in huis. 

Onze activiteiten hebben dit jaar nagenoeg stil gelegen door de beperkingen in 
verband met Covid-19. Daardoor hebben de geplande lezingen, excursies en 
tentoonstellingen helaas geen doorgang kunnen vinden. Wel hebben onze 
Vrienden onlangs het glossy magazine “0024 Horloges” in hun bus ontvangen, 
aangeboden door onze stichting. 

Met de Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland (STCN), die een aantal 
uurwerk gerelateerde collecties als cultureel erfgoed beheert, hebben we ook in 
2020 samengewerkt om de plannen voor het open depot aan het Noordeinde 64A 
en Het TIJDmuseum te realiseren. 
 

4. De komende tijd  
Het nieuwe bestuur heeft verschillende brainstorm sessies gehouden om ons 
beleid op de langere en korte termijn te bepalen.  

Op basis  van de doelstellingen van de stichting hebben wij een langere termijn 
visie ontwikkeld. Daarin ligt de nadruk als volgt.  
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Met deze visie als leidraad is het Beleidsplan 2021-2022 ontwikkeld. 

Voor de korte termijn zijn naast de basis activiteiten een vijftal speerpunten 
geïdentificeerd, die in zijn geheel als volgt kunnen worden weergegeven: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De speerpunten: 

Gaemers Historie: De komende periode gaan we ons richten op het vastleggen van 
de geschiedenis over vier generaties van de firma Gaemers. We hebben reeds de 
toezegging van de hoofdredacteur van Den Haag Centraal – tevens vriend van 
Antoon – dat hij de redactie van het boek voor zijn rekening wil nemen. We zijn 
bezig een project plan op te stellen, waarmee wij fondsen en sponsoren willen 
aantrekken.  

Concept Huygens: Ook gaan we ons richten op het beter over het voetlicht 
brengen van Christiaan Huygens. Wij vinden dat Christiaan ondergewaardeerd 
wordt in Nederland, maar met name in Den Haag. Als één van meest invloedrijke 
wetenschappers uit de 17e eeuw en als uitvinder van de toepassing van de slinger 
en van de balansveer is Christiaan uiterst relevant voor “Den Haag als Stad van de 
Tijd” en voor onze gezamenlijke ambitie Het TIJDmuseum in Den Haag te 
realiseren. 

Locatie Lezingen en Tentoonstellingen: Via Antoon hadden wij de beschikking 
over de mooi ingerichte Huygenszaal en de Nobelzaal van het Venduehuis in Den 
Haag. Na het overlijden van Antoon moeten wij ons gaan oriënteren op een 
mogelijke andere locatie voor deze activiteiten. 
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NE 64A ondersteunen: De Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland (STCN) 
heeft de kelders van het pand aan het Noordeinde 64A in gebruik voor de vestiging 
van een open-depot. Onze stichting ondersteunt deze ontwikkeling van harte en 
is voornemens er een uurwerkmakers atelier in te vestigen. 

Definitieve Locatie TIJDmuseum: Onze ultieme ambitie is een TIJDmuseum in Den 
Haag te vestigen Het is heel goed mogelijk dat het Noordeinde 64A een 
overgangslocatie is voor het uiteindelijke TIJDmuseum. Onze stichting zal al haar 
kennis en haar Haagse netwerken ten dienste stellen om in dat geval en in hechte 
samenwerking met de STCN een definitieve huisvesting voor Het TIJDmuseum te 
vinden. 
 
Basis activiteiten 
Vriendenwerving en verbreding financiële basis: Het verkrijgen van financiële 
steun, bijvoorbeeld in de vorm van donaties, (periodieke-)schenkingen, 
sponsoring, vriendenbijdragen en subsidies is daarbij essentieel om haar doel te 
kunnen verwezenlijken.  

Lezingen, Excursies en Tentoonstellingen: De stichting tracht haar doel onder 
meer te bereiken door het organiseren of begeleiden van exposities, het houden 
van lezingen en het bewerkstelligen van excursies. Een thematisch meerjarenplan 
wordt opgezet, gericht op het ontwikkelen van het Tijdbegrip. Nu nog worden 
deze activiteiten hoofdzakelijk beperkt door Covid-19, maar zodra het mogelijk 
wordt nemen we de voor 2020 geplande activiteiten weer op de hand. Het 
bezoeken van musea en fabrieken van bekende horlogemerken in het buitenland, 
ligt in de lijn der mogelijkheden. 

Den Haag positioneren als Stad van de Tijd: In principe zijn al onze activiteiten 
hierop gericht. Het biedt interessante mogelijkheden en ondersteunt de vestiging 
van Het TIJDmuseum in Den Haag. 

Ontwikkel Kenniscentrum: De stichting wil haar kennis en uitgebreide netwerk 
van stakeholders bundelen en samen met de STCN verder ontwikkelen.   

Externe communicatie: Goede communicatie is van essentieel belang richting 
onze stakeholders. In eerste instantie ligt onze focus op het verbeteren en 
aantrekkelijk maken van onze website, maar ook andere vormen van sociale 
media zullen bekeken worden. 


