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Piaget, IWC, Jaeger le Coultre, Chopard, Vacherin Constantin, Longines, Rolex, er worden
prachtige horloges in het buitenland gemaakt. Maar ook ons eigen land is een
uurwerktechnicus rijk, die schitterende horloges ontwerpt en maakt. Christiaan van der
Klaauw is zijn naam en hij vierde in 2014 zijn veertigjarig jubileum, aanvankelijk als
reparateur van antieke klokken en vanaf 1989 als klokken- en horlogebouwer. Daarbij is
de astronomie – tijd in zijn puurste vorm – zijn inspiratiebron.

Dus als je denkt aan een nieuw uurwerk om je linker- of rechterpols dan is een echte
CVDK zeker een optie. De meesterwerkjes, die hij uit zijn designerhoed tovert, vormen
een prachtig alternatief voor populaire en luxueuze buitenlandse klokjes. Bovendien
stimuleer je op die manier de vaderlandse economie ook nog een beetje. Verdiep je eens
in de reeks astronomische modellen van dit bijzondere horlogemerk van eigen bodem.

Van der Klaauws atelier staat in Friesland (nabij Heerenveen en Joure), waar hij zijn
unieke horloges het levenslicht laat zien. In 1989 trad de in Leiden geboren en getogen
ontwerper toe tot de Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (AHCI), een
gerenommeerd internationaal gilde van klokken- en horlogebouwers met slechts enkele
tientallen leden. Drie jaar later introduceerde Christiaan van der Klaauw op de
horlogebeurs van Bazel het eerste polshorloge voorzien van een compleet planetarium.
Het unieke exemplaar vestigde zijn naam, ook internationaal, en sinds 1994 legt Van der
Klaauw zich alleen nog toe op de productie van polshorloges.

Bijna elk model van dit horlogemerk heeft een relatie met astronomie. Veel horloges
bevatten dan ook speciale functies zoals de stand van de maan, de zon, de sterren en de
planeten of de aanduiding van dag, datum, maand, jaar of seizoen. Tevens hebben de
uurwerken veelal een klassieke uitstraling. Alle horloges worden in beperkte oplage

geproduceerd. Christiaan van der Klaauw Astronomical Watches is het enige atelier ter
wereld dat zich volledig heeft gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van
exclusieve, handgemaakte, astronomische horloges.

