
Stichting Haegsche Tijd  
Derde Bericht 2022 

 

Den Haag, 16 augustus 2022 
 

Geachte Uurwerkliefhebbers, 

Dit is het Derde Bericht van dit jaar met het hoofddoel u te berichten over de nieuwe samenstelling van 

ons bestuur en u te wijzen op de komende excursie die wij organiseren, alsmede nog enkele recente 

ontwikkelingen. 

BESTUUR: Sinds 1 augustus dit jaar is ons bestuur als volgt samengesteld:  

 Joost Albers   Voorzitter 

 Jeroen Trimbos  Vicevoorzitter 

 Peter Ritsema  Penningmeester 

 Robert Cohnen  Secretaris 

 Bart van der Werff Lid 

U bemerkt wellicht dat Chris van der Spiegel er niet meer bij staat. Chris heeft om persoonlijke redenen 

aangegeven dat hij uit het bestuur wilde treden. Wij zijn hem dankbaar dat hij twee jaar, na de moeilijke 

periode van het overlijden van Antoon, als penningmeester heeft bijgedragen aan onze huidige positie. 

Gelukkig hebben we twee ervaren en enthousiaste nieuwe bestuursleden gevonden in de personen van 

Peter en Robert.  

EXCURSIE: Op donderdag 15 september as. gaat de Stichting Haegsche Tijd weer met excursie. Ditmaal 

gaan we eerst naar de studieverzameling van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) 

van de TU Delft, waar we een rondleiding en uitleg krijgen over elektrische klokken. Daarna gaan we op 

bezoek bij het VSL-Nationaal Metrologisch Instituut, ook in Delft, waar we na een ontvangst een 

toelichting krijgen over metrologie en tijd, alsmede een rondleiding. 

De Nederlandse nationale standaard voor tijd wordt door het VSL gerealiseerd met vier atoomklokken. 

Deze standaard is opgenomen in een wereldwijd netwerk waarmee gezamenlijk de internationale 

tijdschaal (UTC) en de tijdsduur van de seconden worden bepaald. Uiterst interessant. 

Voor deze excursie zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en kost €10/pp exclusief transport. 

De excursie start om 12:30 uur en eindigt om 17:30 uur in Delft.  

Geeft u zich snel op via ons emailadres info@haegschetijd.nl, waarna u het programma krijgt opgestuurd.  

GAEMERS BOEK: Het Gaemers Boek is gedrukt en is naar de binder. De uitreiking in het Venduehuis is op 

donderdag 29 september. De zaalveiling van de Antoon Gaemers collectie zal plaatsvinden op woensdag 5 

oktober as. Tijdens de voorafgaande kijkdagen zal het boek te koop zijn. Noteert u deze data in uw 

agenda! 

CHRISTIAAN HUYGENS: Voor het project “Huygens’ Tijdmachine” (een samenwerking met de Stichting 

Verborgen Stad), is een eerste toezegging voor financiële steun binnen. Wij zijn aan het onderzoeken of 

crowdfunding een geschikte mogelijkheid is om verdere bekendheid en geldelijke steun voor het project te 

verkrijgen. 

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