
JAARVERSLAG 2012 
Bestuurssamenstelling 
Per 1-1-2012 bestond het bestuur van de SMAT uit de volgende leden: 
 
    functie      Datum van aftreden   Afgevaardigd door 
 
B.M. Hordijk   voorzitter  1-1-2015 
L.F. Warnaars   vice voorzitter  1-1-2014      Klokkenvrienden 
G.J. van Vonderen  secretaris  1-1-2015 
M.C.W. Petersen  plv. penningmeester 1-1-2016   NJU 
H. van den Ende sr  lid   1-1-2015 
M.L. van Vonderen-   lid   1-1-2015 
van Staveren 
 
 
Wisselingen 
Met ingang van 21-02-2012 wordt de heer drs. J.W. Harting onze nieuwe penningmeester. 
Met ingang van 15-03-2012 treedt de heer L.F. Warnaars wegens drukke werkzaamheden 
terug als bestuurslid. Op 12-12-2012 verliezen wij de heer H. van den Ende door overlijden. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur heeft in 2012 acht keer vergaderd. 
17-01-2012  in De Engel, Houten 
21-02-2012 idem 
15-03-2012  idem 
03-04-2012  idem 
30-05-2012  idem 
26-07-2-12  idem 
13-09-2012 Noorderlichtkerk Zeist 
30-10-2012 Noorderlichtkerk Zeist 
 
Ontwikkelingen en activiteiten 2012 
Een gedenkwaardig jaar! Waar in 2011 steeds duidelijker werd dat het samengaan van 
klokken en zilver niet meer tot de missie van het Zilvermuseum zou behoren, werd 
tegelijkertijd de wens diverse tijdmeetkundige collecties in één stichting te bundelen tot een 
feit. Binnen de STCN werd de koers uitgezet naar een nieuw op te richten TIJDmuseum, 
waarin ook voor de collectie van de SMAT voldoende ruimte zou zijn voor expositie. Het 
STCN bestuur hield de besturen van de SMAT en van het MNU op gezette momenten op de 
hoogte van de ontwikkelingen van de plannen daartoe. Deze ontwikkeling ging gepaard met 
het besluit de bruikleen aan het Zilvermuseum te beëindigen en de gehele collectie uit het 
museum te halen. Door het inschakelen van de heer M. van Hees, bestuurslid van het MNU 
en de STCN als intermediair, raakten de ontwikkelingen in een stroomversnelling. In de 
zomer is hard gewerkt aan de ontvlechting die gepaard ging met een volledige inventarisatie 
en registratie die weer ten grondslag lag aan de beslissing niet museale objecten te gaan 
ontzamelen. De grote hoeveelheid werk werd uitgevoerd door een registratie werkgroep, 
bestaande uit professor en mevrouw Grimbergen, Michiel van Hees, de beheerder Arjenne 
Bouknecht en voorts de vrijwilligers van de horlogewerkgroep en de heer Rob Klip. Het 



gezamenlijke uitgangspunt van de SMAT en het Zilvermuseum ter zake de ontvlechting was 
dat de gehele tijdmeetkundige collectie bij elkaar zou blijven. Met gebruikmaking van de 
LAMO procedure werd een tijdpad vastgesteld voor een verhuizing naar de opslagruimte van 
het Rijksmuseum in mei 2013 en een veiling van niet museale objecten eind maart daaraan 
voorafgaande. Op 31 december 2012 werd geheel volgens de planning de klokkenzaal van 
het museum definitief gesloten. 
In het voorjaar verscheen de catalogus Horloges van Nederlandse Uurwerkmakers, 
geschreven door John Beringen en samengesteld door de leden van de horlogegroep: Cees 
Peters, Theo Vossepoel en John Selders. De uitgave valt onder het beheer van de STCN en is 
financieel mogelijk gemaakt door de SMAT met een bijdrage van de Klokkenvrienden van de 
SMAT (KVS). 
De KVS droeg eenzelfde bijdrage bij aan de verwerving van de bibliotheek, het archief en 
gereedschappen van Aad Stevens. De overdracht daarvan vond in september plaats. In 
december ontving de SMAT de schenking van een bijzonder torenuurwerk van Henrik 
Ruempol. 
In alle drukte van het afgelopen jaar zijn ook pogingen ondernomen het contact met het KVS 
bestuur beter te onderhouden. Voor het onderling overleg zijn daartoe structureel afspraken 
gemaakt. 
Aan het eind van het jaar, op 12 december, overleed Hans van den Ende sr. Zijn heengaan 
treft het SMAT bestuur zwaar. Groot was zijn inbreng. 
 


