
HAEGSCHE TIJD BIJ VAN DER KLAAUW WATCHES 
 

14 “Vrienden” van de Stichting Haegsche Tijd hebben zich op donderdag 16 maart jl. in het 
spiksplinternieuwe atelier in het Arsenaal in Naarden gemeld voor een exclusieve excursie 
bij het befaamde Nederlandse horlogehuis Christiaan van der Klaauw. De eigenaren sinds 
2009, Maria en Daniël Reintjes, gaven na een hartelijk welkom een uitgebreide presentatie 
over het verleden in Joure (Friesland) en over de toekomstplannen van hun horlogemerk, 
zoals bekend een merk met een bijzondere insteek, astronomie. Wat ook duidelijk is met 
hun slogan ‘’Astronomy, time in its purest form”.  Pim Koeslag, de nieuwe technische 
directeur en huidige meerderheidsaandeelhouder, gaf hierna - na een korte toespraak - een 
tour door de werkplaats 
waar 5 horlogemakers 
alle nieuwe horloges 
samenstellen, maar ook 
waar al het onderhoud 
in eigen beheer wordt 
gedaan.  
 
De excursie was heel 
leerzaam en Daniel en 
Maria gaven aan dat er 
komend jaar – bij hun 50 
jarig bestaan - groot 
nieuws zou zijn 
waarmee het merk 
Christiaan van der 
Klaauw internationaal 
grote stappen 
voorwaarts zou zetten. 
Waardoor precies is nog 
geheim, maar wel dat het iets speciaals zou zijn qua astronomische complicatie. Wij zijn heel 
benieuwd! Na ook alle horlogemodellen van CvdK uitgebreid bestudeerd te hebben werd de 
dag afgesloten met een heerlijke en gezellige lunch in het Arsenaal restaurant, tijdens welke 
onze Vrienden konden “bijpraten” maar ook de resterende vragen konden stellen aan de 
gastheren en dame.  
  
Al met al was het een heel interessante en bovenal leuke dag. Wij mogen in Nederland trots 
zijn op het bestaan van dit creatieve en inmiddels befaamde horlogemerk; dat ook gedragen 
werd door een tweetal leden van ons Haegsche gezelschap . Wij danken Pim, Maria, Daniël 
en uiteraard ook Richard Vrakking voor de geweldige ontvangst in Naarden!  
 
Deze exclusieve excursies worden door het Bestuur van de Stichting Haegsche Tijd 
georganiseerd voor haar Donateurs en contribuerende Vrienden.  U kunt zich aanmelden 
voor lidmaatschap op ons emailadres info@haegschetijd.nl. Zie ook onze website 
www.haegschetijd.nl. 
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