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HET RIJK ALLEEN
LAURENS DE RIJKE (30) ontwierp zijn eigen horloge.  

En dat doet hij ook voor jou, als je het aan hem vraagt.

De Rijke in de bergen 
van Tadzjikistan.
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D
it verhaal begint bij een scooter. Laurens de Rijke, nu 
dertig, was zo’n puber die constant aan het sleutelen was. 
‘Op mijn vijftiende kreeg ik een scooter van mijn pa die 
opgeknapt moest worden. Hij dacht dat dat wel een leuk 
klusje voor mij was, en dat had hij goed gedacht. Ik begon 

een beetje met sleutelen en op een gegeven moment was-ie opge-
knapt. Dan wil je natuurlijk dat zo’n scooter harder kan rijden, dus 
dan ga je ’m opvoeren. Voor je het weet ben je continu aan het sleute-
len. Op een bepaald moment had ik elke maand een andere scooter, 
omdat ik nooit tevreden was. Tot ik een oude Vespa kocht. Toen was 
het klaar. Met die Vespa was ik tevreden.’

De Rijke, niet in auto’s geïnteresseerd, haalde zijn motorrijbewijs 
en kocht een Vespa-motor. Hij ging bij een Vespa-restaurateur aan 
de slag, waar hij dagelijks aan oude machines sleutelde en ondertus-
sen spaarde voor de reis van zijn dromen: een tocht per motor langs 
de Oude Zijderoute. ‘Ik kon natuurlijk een nieuwe motor kopen, maar 

dat voelde te makkelijk. Ik wilde iets doen wat moeilijk te overtreffen 
viel.’ Voor anderen een nachtmerrie, maar voor Laurens de enige logi-
sche keuze: hij ging de route afleggen op zijn oude Vespa. ‘Ik dacht: 
ik ken die dingen van voor tot achter. Als er iets kapotgaat, kan ik ’m 
altijd en overal maken, wat er ook aan mankeert.’

Dat had hij toch niet helemaal goed ingeschat. Zo bleken de harde 
klappen die de schokbrekers te verduren kregen toch funester dan 
verwacht. ‘Vrienden reden mee in een auto. Achteraf misschien niet 
heel handig, want zij hadden een ander tempo dan die scooter. Bin-
nendoor was ik sneller, maar wanneer wegen slecht werden, moest ik 
langzamer rijden. En de wegen waren slecht.’

In het begin van de reis stond hij zo’n twintig keer stil langs de weg 
vanwege haperende schokbrekers. En pech was niet het enige obsta-
kel. In Tadzjikistan werd hij ziek. ‘Na vijf dagen ziekte kon ik niets 
meer. We konden niet verder, maar ons visum liep af. Uiteindelijk 

hebben we een Russische dokter gebeld. Ik verstond er niets van, 
maar ik heb haar gewoon haar gang laten gaan. Ze gaf me twee prik-
ken in mijn kont en een dag later was het weer prima. Geen idee wat 
voor prikken het waren.’

Op zeker moment moest hij de oude Vespa weer eens noodge-
dwongen aan de kant zetten. Zijn vrienden verloren hem uit het oog. 
‘Ze dachten dat ik verderop was, dus zij zijn harder gaan rijden, ter-
wijl ik juist omkeerde om op zoek te gaan naar hen. Omdat ik in 
paniek was, vergat ik de benzine te smeren met olie, waarna de motor 
vastliep. Stond ik daar in mijn eentje in de woestijn in Oezbekistan 
met een telefoon die was uitgevallen.’ Omdat zijn tent en slaapzak in 
de auto lagen, moest hij overnachten op een bankje buiten een klein 
wegrestaurant. Uiteindelijk spoorde hij zijn vrienden via een inter-
netcafé weer op en samen zetten ze de reis voort.

Omdat de Vespa steeds slechter werd, haalde hij het eindpunt 
Mongolië niet. Hij kwam wel thuis met een souvenir. ‘Ik droeg nooit 

een horloge, maar op een rommelmarkt in Georgië had ik een oude 
Vostok gekocht. Die heb ik gedurende de rest van de reis gedragen, in 
Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan en Kirgizië. Oude horloges 
kennen geen elektronica, die zijn nog mechanisch. In oude scooters 
vind je ook weinig elektronica, dus dat mechanische trok mij erg aan.’

Tijdens zijn reis op de scooter kroop zijn horloge vaak onhandig 
onder zijn handschoen en die herinnering fungeerde als inspira-
tie voor zijn project. Hij ging zich verdiepen in horloges en mecha-
nische uurwerken. Zijn afstudeerproject voor de TU Delft, faculteit 
Industrieel Ontwerpen, werd het ontwikkelen van een eigen hor-
loge. Industrieel vormgever en ontwerper Bruno Ninaber van Eyben 
nam De Rijke onder zijn hoede. Ninaber – in de jaren tachtig ont-
wierp hij de laatste Nederlandse gulden met het silhouet van Beatrix 
– leerde hem de kneepjes van het horloge maken. ‘Een van zijn filo-
sofieën was dat je moet kunnen maken wat je ontwerpt. Je moet een 
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1  De Rijke achter 
de draaibank in 
Studio Ninaber.

2  De Rijke werkt 
aan zijn proto-
type.

3  Langs de weg, 
midden in 
Tadzjikistan. 

4  Ontbijt bij een 
gastfamilie.

5  Tanken in 
Tadzjikistan.
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prototype kunnen maken om het te zien. Als starter is het handig als 
je je ontwerp zelf kunt maken, om ook echt te kunnen beginnen met 
je onderneming.’

Dus moest De Rijke leren draaien achter een draaibank. Er werd 
een oud exemplaar van zolder gehaald, waar hij weken achter stond 
om te oefenen. ‘Telkens een moeilijkere opdracht, tot ik het onder de 
knie had en het eerste ontwerp van het horloge kon maken.’

Een jaar later lag er een prototype. Om af te studeren moest hij een 
ontwerp inleveren, maar dat staat ver af van het horloge dat hij nu 
Amalfi Series noemt: het eerste ontwerp van de nieuwe firma  
De Rijke & Co. Tussen het prototype en het uiteindelijke horloge zat 
zo’n drie jaar.

De eerste horloges zijn reeds besteld en die exemplaren zijn nu 
bijna af. Omdat veel onderdelen met de hand gemaakt worden, 
kan hij nog niet te veel bestellingen tegelijk aan. ‘Vaak kijk ik naar 

de kosten van de onderdelen en becijfer dan of ik het zelf zou kun-
nen maken of dat ik het beter kan uitbesteden. In het begin was het 
prima om zoveel zelf te doen, maar nu probeer ik daar een balans in 
te vinden.’

Zo laat hij de horlogeband en de indexen elders produceren, wel 
naar eigen ontwerp. De wijzers komen uit Duitsland, maar het polijs-
ten doet hij dan weer zelf. De secondewijzer bestelt-ie ook, maar die 
komt binnen in het zwart en Laurens spuit ’m rood. De kast maakt  
hij helemaal zelf. Dit is dan ook het onderdeel waarop zijn horloges 
zich onderscheiden. 

De grote technische ontwikkelingen in horlogeland vonden jaren 
geleden plaats. Denk aan het eerste waterdichte horloge (1926, Rolex) 
of het eerste zelfopwindende mechanisme (1931, ook Rolex). Om 
tegenwoordig met iets nieuws te komen zoeken veel horloge makers 
het in moderne technologie – een radiogestuurd uurwerk of een app 
bij je smartwatch. Als industrieel ontwerper zocht De Rijke het in de 

kast, waar wel gewoon een mechanisch uurwerk in huist: een Soprod 
M100-uurwerk, dat door het saffierglas aan de achterkant van het 
horloge te zien is.  

Hij omschrijft het als een kast in een kast, zo gemaakt dat de 
 wijzerplaat meedraait, tot een hoek van maximaal negentig graden, 
zelf bedacht én gemaakt voor de gentleman driver. Dankzij het mee-
draaien is de wijzerplaat beter af te lezen wanneer je met je handen 
aan het stuur van een auto zit.  Of een scooter natuurlijk.

De kast maakt hij helemaal zelf,  
het onderdeel waarop  

zijn horloges zich onderscheiden

GELIMITEERD
Amalfi Series is genummerd 
tot 99 exemplaren. Die lig-
gen niet klaar om opgehaald 
te worden, want Laurens de 
Rijke gaat pas aan de slag 
als de bestelling binnen is. 
‘Het maken kost me ongeveer 
twee maanden.’
Inmiddels is Amalfi Series uit-
gebreid met een tweede 
model. Het ontwerp ervan is 
in principe hetzelfde, maar 
het nieuwe model bezit super-
luminova in de indexen.
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Amalfi Series van  
De Rijke & Co € 2.795

1  Onderhoud 
aan de Vespa in 
Oezbekistan.

2  Tadzjikistan, 
4655 meter: 
‘Letterlijk en 
figuurlijk het 
hoogtepunt.’

3  Panne met de 
Vespa.

4  De Rijke krijgt 
bezoek van 
een arts in 
Tadzjikistan.


