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Inleiding

Reeds vele jaren is er gewerkt aan de collectie momenteel in het bezit van Stichting
‘De Oude Tijdwijzer’. Van een hobby is deze collectie inmiddels reeds ruim 10 jaar
geleden uitgegroeid tot één van de belangrijkste collecties oude uurwerken ter
wereld, met vooral een nadruk op de vroege slingerklokken.
Om de continuïteit van de collectie te waarborgen en met het ontstaan van de
mogelijkheden die verbonden zijn aan de ANBI status is in 2007 besloten de collectie
in een stichting onder te brengen.
Wegens een onvoldoende openbare uitdraging van de doelstellingen is deze status
in 2011 ingetrokken.
De afgelopen jaren heeft de stichting zelf een min of meer slapend bestaan geleid.
Wel is er intensief gewerkt om te komen tot een oplossing om de doelstellingen
meer en beter in de openbaarheid te brengen. Door samenwerking met een aantal
andere ANBI stichtingen is verwezenlijkt.
Het ziet er naar uit dat het samenwerkingsverband van STCN (bestuurder van de
Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde (SMAT) en Stichting Museum van
het Nederlandse Uurwerk / Museum Zaanse Tijd (SMNU) en Stichting BoomTime,
Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ en Stichting Haegsche Tijd in 2020 kunnen komen tot
een TIJDmuseum in Den Haag.
Hiervoor zijn in 2019 reeds de eerste stappen gezet tot het openen van het nieuwe
kenniscentrum ‘Studio ClockWise’. Tevens zitten de onderhandelingen met
betrekking tot het huren van een locatie voor een ‘Open Depot’ in de finale fase.
In dit beleidsplan zullen de doelstellingen Stichting “De Oude Tijdwijzer” worden
aangehaald in combinatie met de op- en inrichting van het Tijdmuseum om
vervolgens in de daaropvolgende paragrafen duidelijk te maken op welke wijze het
bestuur aan de gewenste beoordelingscriteria van een ANBI status meent te
voldoen. Vervolgens zal het voorziene uitgave- en het stichtingsbeleid worden
toegelicht.
Doelstellingen
Stichting “De Oude Tijdwijzer” heeft een aantal doelstellingen, te weten:
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1. Het verzamelen, conserveren, bewaren en beheren van een grote collectie
antieke klokken van cultuur-historisch belang;
2. Het tentoonstellen, in bruikleen uitlenen en het ter beschikking stellen van
uurwerken uit de collectie aan of in samenwerking met musea en andere
algemeen nut beogende instellingen voor publiekstentoonstellingen en
dergelijke.
3. de wetenschappelijke bestudering van en het doen van onderzoek naar de
historie van antieke uurwerken en hun makers, en al wat daarmee verband
houdt;
4. Het publiceren over antieke uurwerken, wetenswaardigheden en gegevens
hiermee samenhangend via welk medium dan ook.
5. het bevorderen van de wetenschap m.b.t. antieke klokken in de ruimste zin
van het woord.
6. Het ondersteunen van derden bij het bevorderen van bovengenoemde
doeleinden.
Deze doelstelling tracht zij te bereiken door onder andere:
a. Het verzorgen, onderhouden en restaureren van de in beheer zijnde
uurwerken;
b. Het verwerven van de voor de doelstelling geëigende klokken.
c. het uitgeven van wetenschappelijke boeken of artikelen in tijdschriften en het
bevorderen van uitgaven van anderen, voor zover deze met haar doelstelling
verband houden;
d. het organiseren van lezingen, voordrachten en tentoonstellingen en het
bevorderen van lezingen, voordrachten en tentoonstellingen van anderen,
voor zover deze met haar doelstelling verband houden.
Van het doel is uitgesloten het doen van uitkeringen aan de oprichter van de
stichting, aan bestuursleden of de conservator. Van het doel is principieel eveneens
uitgesloten handel in of andere commerciële activiteiten met oude uurwerken.
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Cultureel historisch erfgoed

Cultureel historisch erfgoed is kwetsbaar. Goede zorg ontstaat niet vanzelf. Zeker
niet als terreinen op de schop gaan of er wordt bezuinigd, wanneer historische
gebouwen een nieuwe functie krijgen of wanneer waardevolle kunstobjecten
worden opgeslagen, verwaarloosd of zelfs verkocht worden.
Stichting ‘De oude Tijdwijzer’ neemt een unieke positie in binnen het culturele en
erfgoed bestel en vormt een verbindende factor tussen de handel, verzamelaars, en
de vaderlandse erfgoedinstellingen. De stichting beheert en bezit een unieke
collectie die ver uit stijgt boven dat van enig andere verzameling van antieke
uurwerken in het bezit van deze handel, verzamelaars, of één van de Nederlandse
musea. De Stichting beheert in die zin een belangrijk deel van het Nederlandse
nationale erfgoed op het gebied van antieke uurwerken en inventariseert,
waardeert en ontsluit op deze manier een belangrijk deel van het historisch erfgoed
op het gebied van antieke uurwerken.
Met haar publicaties realiseert stichting ‘De oude Tijdwijzer’ tevens een educatieve
besteltaak. De stichting bevordert de historische wetenschap zowel via haar
publicaties, als door het organiseren van bijeenkomsten, waarop alle in Nederland
beoefende of voor ons land relevante aspecten van de wetenschap met betrekking
tot tijdmeting aan de orde kunnen komen. De nationale demarcatielijn is daarbij van
ondergeschikt belang, daar de collectie ook een grens overstijgend internationaal
belang heeft. Door een afwisselende programmering van producten en activiteiten,
is het streven om zowel wetenschappelijke diepgang als een breed en divers publiek
te bereiken.
De bijeenkomsten, in samenwerking met andere verenigingen georganiseerd, zijn
openbaar toegankelijk en aankondigingen worden royaal verspreid. Met name door
deze laatste activiteiten wil de stichting bijdragen aan het ontwikkelen van een
nationaal forum voor de wetenschap van antieke uurwerken.
Uitvoeringen van door de stichting gepubliceerde en georganiseerde publicaties en
activiteiten zijn in binnen- en buitenland te vinden. Voorbeelden hiervan zijn o.a.:
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 De tentoonstelling “Opwindende Klokken - De Gouden Eeuw van het
Slingeruurwerk” op Paleis Het Loo te Apeldoorn in 2004, verschillende hieraan
gekoppelde lezingen en rondleidingen en de bijbehorende Catalogus ‘Huygens
Legacy’.
 De tentoonstelling "Christiaan Huygens - revolutie in tijdmeting" in het
Nederlands Goud-Zilver- en Klokkenmuseum te Schoonhoven in 2007.
 De tentoonstelling “Alle tijd voor klokken" eveneens in het Nederlands GoudZilver- en Klokkenmuseum te Schoonhoven in 2010.
 De publicatie als speciale bijlage van het blad ‘TIJDschrift’ “De eerste
Nederlandse slingerklokken” ook in 2010.
 De tentoonstelling “Zaanse industrie in de Gouden Eeuw – de eerste
klokkenfabriek” in het Museum van het Nederlandse Uurwerk in Zaandam en
een lezing gekoppeld hieraan in 2014.
 Verschillende publicaties in het kwartaalblad “TIJDschrift” van de Federatie
Klokkenvrienden.
 Vaste column en bijdrage in de nieuwsbrief van de Klokkenvrienden Nederland
(KVN) sinds 2016.
 Verscheidene lezingen bij de Antiquarian Horological Foundation.
 De tentoonstelling “Vele gezichten van de Tijd” in de Huygens zaal van het
Venduehuis Den Haag in 2017.
 Organisatie studiereis naar de tentoonstelling “Innovation & Collaboration” in
London in 2018.
 Een serie publicaties over de uitvinding en ontwikkeling van de slingerklok en
afgeveerde balans door Christiaan Huygens in 2018 en 2019.
 Een lezing in Museum Zaanse Tijd over de staande klok met planisferium van
Gerrit Knip in 2019
Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ slaagt er kortgezegd voortdurend in haar collectie en
activiteiten aan een breed publiek te presenteren.
In het landelijk bestel van culturele instellingen kan de stichting in toenemende
mate aangeduid worden als een infrastructurele organisatie met ideële taken op het
gebied van behoud en beheer, onderzoek, publicatie, educatie en ondersteuning. De
combinatie van al deze activiteiten gekoppeld aan de ondersteuning van een
florerend verenigingsleven, en de kruisbestuiving die tussen deze twee aspecten
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optreedt, maken dat de rol van stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ uniek kan worden
genoemd.
Wij zijn een stichting die, in wisselwerking met de maatschappij, de waarde van
nationale cultuur historische erfgoed duidt en toegankelijk maakt. Wij willen dit
erfgoed behouden en duurzaam ontwikkelen en zo betekenis geven aan de historie
en toekomst van onze leefomgeving. Alleen door het begrijpen van ons verleden,
kunnen wij onze toekomst sturen. Onze positie op het snijvlak van wetenschap,
beleid en praktijk stelt ons in staat kennis te vernieuwen, te verrijken en te delen en
zo een unieke rol te spelen in het openbare culturele leven, onderwijl het realiseren
van onze doelstellingen.
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De Collectie

Primaire doelstelling van Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ is het verzamelen,
conserveren, bewaren en beheren van een grote collectie antieke klokken van
cultuur-historisch belang. De omvang en spreiding van de collectie geeft ons
aanleiding om de toelichting op de samenstelling en de beheers- en
conserveringsmaatregelen in een separaat collectieoverzicht op te nemen.
Samenstelling en omvang
Op hoofdlijnen bestaat de collectie uit drie aandachtsgebieden:
1. Vroege slingerklokken - Draaipunt hierin is de uitvinding van Christiaan Huygens
in 1656 van de toepassing van de slinger. Deze categorie omvat zowel Engelse,
Nederlandse, Franse als Duitse vroege slingerklokken.
2. Lantaarnklokken – Deze categorie omvat voornamelijk Engelse lantaarnklokken,
maar ook verschillende Franse en Italiaanse.
3. Overige interessante klokken – Deze categorie is veel diverser dan de eerste twee
en omvat vooral aparte en afwijkende klokken op zowel technisch gebied als qua
uiterlijk. In deze categorie vallen onder andere diverse klokken die geheel uit
hout zijn opgebouwd, diverse console klokken, Japanse klokken en verschillende
Nederlandse provinciale klokken.
De totale collectie, zowel bezit als bruikleen, omvat bij schrijven van dit plan zo’n
300 uurwerken. De verwachting is, dat op afzienbare termijn, een groot deel van de
bruikleen ook in eigendom aan de stichting zal overgaan.
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De activiteiten

Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ exploiteert, exploreert, editeert en etaleert door haar
collectie het Nederlandse erfgoed in historisch horologische zin. Aan de hieraan
gerelateerde activiteiten en publicaties van de stichting wordt medewerking
verleend door hooggekwalificeerde experts en editores uit binnen- en buitenland,
waardoor de publicaties altijd van het hoogste wetenschappelijke niveau zijn. De
stichting realiseert met haar uitgaven een wereldwijde verspreiding. De relevantie
voor de sector is erin gelegen dat de stichting met het beheer van en met haar
publicaties, lezingen en voordrachten over antieke uurwerken en andere informatie
over het Nederlandse historische horologische erfgoed beschikbaar maakt aan het
publiek. De activiteiten van de stichting zijn zodoende een voorwaarde voor
adequate promotie van het antieke uurwerk in binnen- en buitenland. Dat de
activiteiten bijdragen aan het duurzaam functioneren van de productie van
cultuuruitingen blijkt uit het veelvuldig gebruik van door de stichting beheerde
antieke uurwerken in tentoonstellingen en publicaties.
Aard van de activiteiten
De primaire activiteit van Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ is vooraleerst beheer-,
behoud en onderhouden van de uitgebreide en belangrijke collectie antieke
uurwerken. Deze collectie vormt de basis van alle overige activiteiten. Aan dit
beheer en onderhoud gaat een proces van inventariseren en waarderen vooraf en
resulteert uiteindelijk in het ontsluiten van Nederlands historisch horologisch
erfgoed. Met de hieraan verbonden uitgaven wordt duurzaam het Nederlandse
erfgoed in horologische zin toegankelijk gemaakt. Met haar ondersteuning van
verenigingsactiviteiten wordt een educatieve besteltaak gerealiseerd.
Als voorbeelden, zowel op het gebied van beheer, behoud en onderhoud zijn de
restauraties van de uurwerken te noemen, Als voorbeeld voor zowel de
uitvoeringspraktijk als van wetenschappelijke studies, zijn de verschillende
publicaties te noemen.
Afstemming van de activiteiten
Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ onderhoudt nauwe banden met instellingen die zich in
binnen- en buitenland met belendende terreinen bezighouden, maar waakt
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nadrukkelijk voor een inhoudelijke overlapping met deze organisaties. Tot de
instellingen waarmee op nationale schaal wordt samengewerkt, behoren musea,
onderwijsinstellingen, bibliotheken, uitgevers, koepelverenigingen, en met overige
instellingen die ijveren voor vergelijkbare facetten van ander historisch erfgoed of
horologische onderwerpen.
Voorbeelden van musea zijn ‘Het Museum van het Nederlandse Uurwerk’ / Museum
Zaanse Tijd op de Zaanse Schans te Zaandam en de ‘S.M.A.T.’ (Stichting Museum en
Archief Tijdmeetkunde), waarvan de collectie voorheen in bruikleen was bij het
‘Zilvermuseum’ in Schoonhoven.
Beide genoemde instellingen staan momenteel onder bestuur van de Stichting
Tijdmeetkundige Collectie Nederland (STCN). De intensieve samenwerking is
geformaliseerd door toetreding tot het bestuur van één van de bestuursleden van
Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’. Hierdoor is een actieve rol mogelijk om de
doelstellingen van Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ te waarborgen bij de activiteiten
van de STCN om te komen tot een nationaal TIJDmuseum.
Voorbeelden van verenigingen waarmee wordt samengewerkt zijn de ‘Antiquarian
Horological Society’ (AHS) en de Klokkenvrienden Nederland (KVN).
De Stichting bereikt met haar activiteiten een grote en gevarieerde groep gebruikers
en liefhebbers, die regelmatig zowel de antieksector als klokkensector overstijgt. De
stichting ambieert haar samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen en is zeer
wel bereid om de mogelijkheden te verkennen om sectoraal tot een nog efficiëntere
krachtenbundeling te komen.
Overwogen wordt om op korte termijn ook als zelfstandige entiteit toe te treden tot
de “Federatie van Klokkenvrienden”.
Doeltreffendheid van de activiteiten
De activiteiten van de Stichting vinden altijd plaats in samenwerking met de
eerdergenoemde partijen. Door de reeds bestaande sectorale en boven sectorale
afstemming met deze andere partijen wordt versnippering van initiatieven
voorkomen en worden middelen efficiënt aangewend. De Stichting heeft geen
personele beheerslasten. Alle inzet in deskundigheid en tijd wordt geheel op basis
van vrijwilligheid gedaan.
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Doelmatigheid van de activiteiten
De activiteiten van stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ worden hoofdzakelijk uitgevoerd
door vrijwilligers. Het gekozen bestuur van de Stichting wordt gevormd door drie
antiek en uurwerk experts, die werkzaam zijn in academische kring, in het
museumwezen, de antiekhandel, het verenigingsleven en/of andere onderdelen van
de culturele en historische erfgoed infrastructuur. Ook het bedrijfsleven is in het
bestuur vertegenwoordigd.
Het bestuur verricht op geheel vrijwillige basis enkele uren per week werk ten
behoeve van het beheer, behoud en onderhoud van de collectie. Ook de editoriale
werkzaamheden en de verkoop en het beheer van de publicaties worden verzorgd
door vrijwilligers. Alle door de bij de stichting betrokken functionarissen verrichtte
werkzaamheden in de letterlijke zin des woords om niet. De overige
werkzaamheden, ook die van het bestuur, geschieden geheel op vrijwillige basis.
Alle inkomsten worden besteed aan het beheer, behoud, onderhoud of uitbreiding
van de collectie en voor de voorbereiding en uitvoering van publicaties.
Mogelijke plaats binnen sectorinstituten
Hoewel de stichting haar functioneren meer situeert binnen de sector erfgoed, is
haar onderwerp antieke uurwerken. Het opteren om binnen deze sector deel uit te
gaan maken van één bestelinstituut voor archief, bibliotheek en informatietaken
acht zij de minst problematische. Een intensieve samenwerking met verschillende
Nederlandse musea ligt in dit kader het meest voor de hand.
De stichting zal de komende tijd nader onderzoeken hoe verdere samenwerking en
krachtenbundeling met de verschillende Nederlandse musea en andere organisaties
mogelijk is. Gezien de langlopende projecten en afspraken zal het uitgavenbeleid op
korte termijn niet tot radicale koerswijzigingen leiden, wel zullen nieuwe initiatieven
altijd in dit licht worden bezien en indien nodig heroverwogen.
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Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’ in de komende periode

Uitgangspunten
De Vereniging onderschrijft wat de staatssecretaris over het erfgoed zegt: 'Kennis
van ons erfgoed draagt bij aan een cultureel zelfbewustzijn dat onmisbaar is in een
multiculturele samenleving.' (Uitgangspuntenbrief Cultuur, p. 2)
Het uitgavenbeleid van de stichting is gebaseerd op vier uitgangspunten om door
continuering en uitbreiding van de collectie via publicaties van hoge kwaliteit een
groot en geschakeerd publiek in Nederland en daarbuiten te bereiken, en zodoende
het belang van het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed uit te dragen.
1. Centraal in het beleid staat het verzamelen, conserveren, bewaren en beheren
van een grote collectie antieke klokken van cultuur-historisch belang.
2. Daarnaast zal het uitbrengen van belangwekkende publicaties op het gebied van
antieke uurwerken ten behoeve van de nationale en internationale markt in
betaalbare, wetenschappelijk verantwoorde edities die tevens handzaam zijn
voor de kunst- en antiekpraktijk een belangrijk onderdeel vormen.
3. De stichting zal tevens verder gaan met behoud, onderhoud van en onderzoek
naar antieke uurwerken zodat zij historische studies en bronnenpublicaties kan
blijven uitgeven die betrekking hebben op het historisch belang van antieke
uurwerken.
4. De stichting streeft er naar de nieuwe media een integrerend onderdeel te laten
vormen in het geheel van publicitaire mogelijkheden dat de stichting biedt.
Speciale Projecten
Vanouds kennen uurwerken uit de tweede helft van de 17e eeuw een centrale plaats
in de collectie. De stichting zal haar verantwoordelijkheid voor dit deelgebied ook in
de komende periode blijven nemen. Gezien de grote belangstelling voor andere
deelterreinen zal het bestuur echter ook initiatieven met betrekking tot eerdere en
latere perioden uit de Nederlandse horologische geschiedenis stimuleren. Het
bestuur houdt eveneens de behoeften van de historisch horologische praktijk scherp
in het oog. Vanwege het steeds groter wordende belang van de nieuwe media zal
het bestuur deze een duidelijke plaats geven in het publicatiebeleid. Door deze
strategisch brede aanpak wil het bestuur nieuwe publieksgroepen en nieuwe
potentiële belangstellenden bereiken.
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Het bestuur voert een actief beleid in het zoeken naar geschikte projecten, initieert
en stimuleert daarin, maar blijft daarbij uiteindelijk afhankelijk van het aanbod. Ook
de budgettaire mogelijkheden zijn bepalend. Wat dat laatste betreft kan echter
worden opgemerkt dat de stichting regelmatig succesvolle pogingen tot extra
fondsenwerving doet.
Het voornemen is gedurende de periode 2020-2025 de volgende bestaande en
nieuwe projecten te realiseren:
1. Restauratie en onderhoud, inventarisatie en beschrijving van de collectie
2. Publicatie van verschillende artikelen in het kwartaalblad van de Federatie
Klokkenvrienden TIJDschrift.
3. Diverse artikelen in nationale en internationale tijdschriften of websites over
antieke uurwerken, de makers, het begrip ‘tijd’ in algemenere zin of hieraan op
wat voor manier dan ook gerelateerde onderwerpen.
4. Schrijven van een aantal boeken, momenteel in voorbereiding en
onderzoeksfase, die de doelstellingen en verdere verspreiding van kennis over de
collectie, de objecten en de verhalen hierachter mogelijk maken en bevorderen.
5. Door middel van lezingen en workshops de interesse voor het horologische
erfgoed stimuleren en actief uitdragen.
6. Verbouwen en verder uitbouwen website. Vooral van de presentatie van de
collectie via een ‘Virtueel Museum’ wordt vel verwacht in de verdere uitdraging
van de doelstellingen van de stichting.
Stichtingsbeleid
Het stichtingsbeleid is erop gericht de belangstelling voor het antieke uurwerk te
bestendigen en uit te bouwen. Hiertoe exploreert de stichting de volgende
elementen:
1. Onderhoud
Alle uurwerken in het bezit of onder de hoede gesteld van de Stichting zullen in
principe worden gerestaureerd en minimaal in werkende toestand worden
gebracht. Uitzonderingen hierop zullen door de conservator en het bestuur
worden aangemerkt. Tevens zal de conservator in overleg met het bestuur
priorisering in en de volgorde van de te restaureren klokken bepalen.
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2. Presentaties
Regelmatig zullen presentaties van de Stichting voor belangstellenden in antieke
uurwerken plaatsvinden. Vanwege de aard en kwetsbaarheid van de uurwerken
zal dit steeds op afspraak en in beperkte en besloten groepen gebeuren.
3. Public relations
In het public relations-beleid van de stichting zal naast de website van de
stichting zelf (www.deoudetijdwijzer.nl) ook de website
(www.klokkententoonstelling.nl / www.clockexhibition.nl) een belangrijke rol
gaan spelen. Via deze website zal het mogelijk worden om informatie te
verspreiden over antieke uurwerken en met betrekking tot de producties en de
activiteiten hierover.
Daarnaast zal informatie op papier een rol blijven spelen. Mededelingen over
specifieke producten en activiteiten zullen worden gedaan in brochures dan wel
flyers of via andere media.
De public relations rondom antieke uurwerken dienen nog meer structureel
versterkt te worden. Het bestuur zal hiervoor een additioneel specifiek plan
ontwikkelen.
Om haar producten en activiteiten doelgericht onder de aandacht te brengen, is
de stichting waar relevant aanwezig op markten bij nationale en internationale
beurzen, congressen en bijeenkomsten.
Bedrijfsvoering
1. Accommodatie
De accommodatie is vanwege kostenaspect en veiligheid slechts beperkt
toegankelijk. Aanpassing hiervan wordt op korte termijn niet verwacht. Wel zal
door de opening van de locatie van Het TIJDmuseum in 2020 een gedeelte van de
collectie via bruikleen daar openbaar bezichtigd kunnen worden.
2. Organisatie
De organisatie van de Stichting is en blijft beperkt om de ‘overhead’ kosten zo
laag mogelijk te houden.
Alleen het bestuur van drie personen is werkzaam voor de stichting. Allen geheel
op vrijwillige basis.
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Financiën

Naast incidentele giften zal de basis van de financiën worden gevormd door een
vaste en gegarandeerde periodieke schenking van Stichting ‘De Vergulde Zandloper’
aan Stichting ‘De Oude Tijdwijzer’. Hier zijn eind 2019 de voorbereidingen voor
gestart. Naar verwachting zal dit gedurende de periode 2020 – 2022 zijn
uiteindelijke beslag krijgen.
Daar het bestuur van Stichting ‘De Vergulde Zandloper’ uit dezelfde personen
bestaat als het bestuur van Stichting ‘De oude Tijdwijzer’ kan deze schenking bij
voltooiing van de herstructurering worden gegarandeerd.
Dit is het fundament waarop de stichting kan opereren en functioneren.
Hierdoor is ook de continuïteit van zowel de stichting, inclusief alle activiteiten, als
de onder haar hoede zijnde collectie verzekerd.
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