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De Rijke & Co.

Ambitieus en vernieuwend

In de schaduw van grote merken bevinden zich talloze 
kleine horlogemerken die vaak bijzondere horloges maken. 

In deze rubriek krijgen deze merken de aandacht die zij 
verdienen. Dit keer: De Rijke & Co.

Laurens de Rijke volgde een opleiding tot industrieel 

ontwerper en vertrok in 2013 voor een avontuurlijke 

reis over de oude Zijderoute. Dat hij vijf jaar later zijn 

eigen horloge op de markt zou brengen, had hij op dat 

moment niet kunnen denken. Op zijn vijftig jaar oude 

Vespa legde hij zo’n elfduizend kilometer af en door-

kruiste Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan en 

Kirgizië. In Georgië kocht De Rijke zijn eerste mechani-

sche horloge, een Vostok. Het leek hem handig om tij-

dens het rijden de tijd te kunnen zien, maar hij kwam er 

al snel achter dat hij door zijn handschoenen met geen 

mogelijkheid de tijd kon aflezen. De industrieel ontwer-

per in hem kwam meteen naar boven: hier moest hij een 

oplossing voor vinden. 

Terug in Nederland wist hij wat hij ging doen: hij zou 

een driver watch ontwerpen die korte metten maakte 

met het probleem waar hij tegenaan liep. Zijn opleiding 

bood hem de mogelijkheid om af te studeren op een 

eigen ontwerp. Hij kwam terecht bij sierraadontwerper 

en industrieel vormgever Bruno Ninaber van Eyben 

waar hij leerde frezen en ontwerpen. “Ik heb echt heel 

veel geleerd”, vertelt De Rijke dankbaar. “Ik werkte hard 

en had voor mijn afstuderen een werkend prototype.”

Klein atelier

Na zijn afstuderen bleef Laurens vol toewijding aan 

zijn eerste horlogeserie werken. In een klein atelier in 

Dordrecht ontwerpt hij, test prototypes en worden veel 

onderdelen geproduceerd, afgewerkt en geassembleerd. 

Ook een Soprod M100 uurwerk wordt hier aangepast 

om aan de specificaties van De Rijke & Co. te voldoen. 

Doordat de Rijke & Co. veel zelf produceert, blijven de 

aantallen klein en kan ook aan specifieke wensen van 

de klant worden voldaan.

Het eerste horloge van De Rijke & Co. is de Amalfi, 

genoemd naar de prachtige kustlijn in het zuiden van 

Italië en gericht op de gentleman driver die ervan 

houdt om zijn klassieke wagen in het weekend uit 

te proberen. De unieke constructie van dit horloge 

maakt het beter leesbaar tijdens het rijden. De kast kan 

namelijk eenvoudig negentig graden worden gedraaid 

naar de positie die de voorkeur heeft. En met een ste-

vige bandaanzet en een speciale band kan het horloge 

gemakkelijk op de kleding en zelfs om het been wor-

den gedragen voor een nog betere leesbaarheid. Naast 

functioneel is het ook nog eens een stijlvol horloge. 

“Het oog wil ook wat”, merkt De Rijke lachend op.

Uitdagingen

De Rijke heeft het naar eigen zeggen momenteel erg 

druk. “Ik heb nauwelijks tijd om stil te staan bij het 

feit dat mijn horloge nu écht is. De eerste kritieken 

zijn gelukkig lovend.” Maar in de waan van de dag gaat 

hij daar snel aan voorbij. “Er is nog genoeg te doen. 

Stilstaan kan niet. En dat is natuurlijk mooi, maar het 

is ook een rollercoaster met veel ups en downs.” De 

30-jarige ontwerper leerde door vallen en opstaan de 

horlogewereld beter kennen. “Het is ontzettend leuk, 

maar ik ben nieuw in de business. Dat betekent dat 

het extra hard werken is om daar een plekje te vinden 

én dat plekje vast te houden. Ik moet constant scherp 

blijven.”

Hoewel de horlogemaker de afgelopen vijf jaar voor 

veel uitdagingen heeft gestaan, is hij heel blij dat hij 

deze stap heeft gezet. De jonge horlogemaker legt de 

lat voor zichzelf hoog. “Ik wil echt een product van 

hoge kwaliteit neerzetten.” Als De Rijke nadenkt over 

zijn plannen en ambities begint hij zachtjes te lachen. 

“Als ik écht mag dromen, dan hoop ik dat mijn hor-

logeserie iconisch wordt. Dat ze het er over vijftig jaar 

nog over zullen hebben en men niet begrijpt waarom 

er nog niet zoiets als dit op de markt was. Maar de 

komende jaren hoop ik met dit thema verder te kun-

nen gaan. Ik wil graag de ultieme driver watch ontwik-

kelen. Het horloge nog functioneler maken en nog 

meer de diepte in gaan.”
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