
 

 

 

 
Het bestuur van de Stichting Haegsche Tijd nodigt u uit voor een online Zoom-lezing  

 

 “De ontwikkeling van het Hollandse staande horloge” 
op donderdag 16 september 2021 om 19:30 uur 

door  
Jos Meis  

  
Over de lezing 
In deze lezing geeft Jos Meis een overzicht van de chronologische 
stilistische ontwikkeling van de Hollandse staande klok.  
Allereest gaat Jos terug naar Engeland, waar de oorsprong ligt van de 
staande klok. Deze klokken waren revolutionair omdat ze waren 
uitgerust met een uurwerk waarbij de slinger als regelend element was 
toegepast. 
Het was de Hollandse wetenschapper Christiaan Huygens die in 
samenwerking met Samuel Coster een tafelklok ontwikkelde die werd 
geregeld door de slinger (1657). Fromanteel bracht de techniek reeds 
in 1658 naar Engeland waar deze werd toegepast in de staande klok. 
Pas in 1675 wordt de eerste staande klok in Holland geïntroduceerd. 
De heer Meis behandelt naast enkele technische aspecten met name de 
esthetische ontwikkeling van de in eerste instantie kleine en strakke 
staande klok naar de nu zo bekende grote en gedecoreerde Hollandse 
staande klok met alles er op en er aan. 

Over de spreker 
Drs Jos Meis voltooide zijn studie kunstgeschiedenis aan de KUN en 
heeft 17 jaar voor verschillende handelaren en veilinghuizen gewerkt 
waaronder Sotheby’s Amsterdam waar hij 8 ½ jaar het 
klokkendepartement leidde. Hier organiseerde hij vele veilingen en 
werkte mee aan o.a. projecten in de VS, Duitsland en Hong Kong. 
Verder is hij gecertificeerd taxateur antieke uurwerken en bestuurslid 
bij de AHS. 
Vanaf 2013 hebben Lars Gude en Jos Meis de krachten gebundeld en 
presenteren zij hun collectie in de galerie “Gude & Meis Antieke Klokken” aan de 
Nieuwe Spiegelstraat 60 in Amsterdam. Vanaf 2019 heeft zoon Laurens Gude zijn 
vader Lars opgevolgd. 
 

Opgeven 
U kunt zich opgeven voor de lezing door een email te sturen naar info@haegschetijd.nl of 
Vlak voor de lezing krijgt u dan een email met de inlog gegevens. 
Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.                                          www.haegschetijd.nl 


