
Lekker werken aan
de'Van Laar'
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' '

Door Jos Frusch

Klanten moeten rekening gaan
houden met levertijd. Niet al-
leen 'de trompettisten van het
Concertgebouw Orkest, ook de
amateurblazers van Nederland
hebben inmiddels de kwalitei-
ten ontdekt van de 'Van Laar'.
Het familiebedrijf in her Mar-
gratense gehucht Termaar heeft
in de korte tijd van zijn bestaan
naam gemaakt. De koperen
blaasinstrumenten van Hub van
Laar (33) behoren tot de span-
nendste van Europa: open van
klank, goed van stemming, dra-
gend van toon.

Dat in de bedrijfsruimte van
Hub van Laar nog niet zo lang
geleden paarden en schapen
stonden, dat is vooral in de
opslagruimte en de werkplaats
voor het grovere werk (baden,
polijsten, schuren, buigen) nog
te zien. Toen de instrumenten.
bouwer de stal begin jaren
negentig kocht, gebruikte hij
die ruimten niet eens. Of het
moest zijn om er de caravan
in te stallen. Alleen waar zich
nu de winkel bevindt, daar was
zijn werkplek. Hub van Laar

had niet veel ruimte nodig om
zijn snode planneh uit te 6roe-
den: het ontwikkelen van een
eigen trompet. ,,lk had tijdens
mijn studie al diverse instru-
menten gebouwd. Maar om een
instrument met je eigen naam
op de markt te brengen, daar
is toch veel research en experi-
ment voor nodig,"

Zo'nvier jaar geleden resulteer-
de dat in het verschijnen van
de Van Laar bes-trompet, een
instrument dat al snel de markt
zou veroveren. Inmiddels maakt
hij er zo'n veertig per jaar, naast
evenveel bugles en een handvol
trombones. Veel meer zullen
het er zeker niet worden. ,,Ik
hou niet van massaproductie.
Ik wil zelf instrumentenmaker
blijven, geen manager worden.
Ik wil persoonlijk weten waar
mijn instrumenten naartoe gaan
en of mijn klanten tevreden
zijn."

Maar even terug in de tijd.
MTS'er werktuigbouwkunde
Hub van Laar krijgt in militaire
dienst het beheer over de in-
strumenten van de dienstplich-
tige korpsen. Een stage bij

Schenkelaars resulteert in een
vast dienstverband. Maar omdat
die Eindhovense instrumenten-
bouwer het handwerk niet lief
heeft, en Hub van Laar het lo-
pende-bandwerk verafschuwt,
vertrekt hij na twee jaar naar
Duitsland. Opleiding met
'Lehrstelle' en stage in Ludwigs-
hafen en Stuttgart resulteren
uiteindelijk in een met goed
gevolg afgelegde'Meisterprii-
fung'. Hub van Laar uit Sibbe
is'Metallblasinstrumentenma-
cher'.

,,En wat dan?", vraagt de koper-
blaasinstrumentenmaker .zich
achter een grote tafel in zijn
inmiddels grondig verbouwde
paarden- en schapenstal op-
nieuw af. ,,Omdat ik altijd al
zelfstandig wilde worden, ben
ik gewoon met een bedrijÍle

-begonnen." In het begin voerde
hij alleen reparaties uit, nog
steeds de financiële basis van
het bedrijf dat al gauw kon
worden uitgebreid met tvvee
Duitse werknemers die hij ken-
de uit zijn studietijd. ,,De klan-
ten kwamen vanzelf. Ze kenden
me omdat ik als trombonist
veel geschnabbeld heb bij korp-
sen in de buurt."

De ruimte waarin de bouwer
zijn 'Van Laar' ontwikkelde, is
een aantal jaren geleden ver-
bouwd tot winkel. Voorin staan
nu de instrumenten uitnodi-
gend uitgestald in spiegelende
vitrines, achterin bevindt zich
een werktafel waar de reparaties
aan de houten blaasinstrumen-
ten worden uitgevoerd. ,,Die
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fub uan Laar: ,,De werkplaats moet beter worden íngericht, praktischer, efficiënter.

Iaat weg hier, het wordt alle-
naal opnieuw ingericht," vertelt
/an Laar. Eind volgend jaar
noet de grote verbouwing hele-
naal klaar zijn..,,Mijn werk-
llaats wordt kantoor, daarach-
er komen aparte ruimten voor
'eparatie en nieuwbouw. Er
iomen ook nieuwe apparaten
tij, een frees- en forceerbank
rijvoorbeeld, zodat ik ook de
lekers zelf kan gaan maken.
)e werkplaats moet beter wor-
len ingericht, praktischer, effï-
;iënter."
lcht doelmatig lijkt de huidige

werkruimte inderdaad niet.
Grotere en kleinere apparaten
- cirkelzaag, trekbank, boorma-
chine - staan naast en tussen
r'ekken vol materialen, onderde-
len en hulpmiddelen. Een cen-
trale plaats is er voor de zelfge-
maakte werkbank - ,,Hout is
gezellig, een werkruimte moet
leven" - die vol ligt met spul-
len. Je kunt zien dat hier een
ambachtsman aan het werk is,
een vakman die er trots op is
maatwerk te kunnen leveren.
,,Ik wil precies weten wat een
klant wil, wat hem niet bevalt

aan zijn eigen instrument. Als'
ik daar eenmaal achter ben, dan
kan ik voor negentig procent
aan zijn wensen voldoen. Het
probleem is alleen dat klanten
vaak zelf nog geen klankvoor-
stelling hebben."

Materiaalkeuze, de .vorm, de
mondstukbuis, de lak, de dikte
van de wand, het zijn allemaal
elementen die de klank van een
blaasinstrument beïnvloeden.
Toch zullen niet alleen deze
meetbare gegevens de kwaliteit
van de Van Laar uitmaken. De
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bouwer haalt zijn schouders op.
,,Hét zit voor een deel ook tus-
sen de oren. Mondstuk en bla-
zer bepalen voor het grootste
gedeelte de klank. Het is wel
belangrijk dat wij de buizen
hier met lood buigen in plaats
van hydraulisch uitrekken.
Daardoor resoneren de instru-
menten beter. Maar verder..."

Ia verder? Geen antwoord. Het
geheim van de smid blijft ach-
ter een glimlach verborgen: En
dan: ,,Natuurlijk zijn er trucs
die ík alleen ken." Ook een
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nadere inspectie van ziln weï-
plaats biedt geen ophelderin!.
In tegendeel zelfs. 
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Het zal er over een jaar.aild-
maal veel professionelér uitzieó,
voorspelt de instrumentbouftep.
En zèker ook gezelliger. Vét
w^at foto's bijvoorbeeld, pOstefs
of een schilderijtje. Want aah
sfeer, daar hecht Hub van Ladr
aan, ook en vooral in zijn werÍ-'
ruimte. Begrijpetijk als je er dEe
in dag uit bezig bent. 's,Mof-
gens om zes begint hij mgt
bouwen. Tot een uur of tieË,
want dan komen de eerste klari-
ten, die hij zelf te woord wffl
staan. En als 's avonds de wiri-
kel dicht is, dan gaat hij g"rooir
.door met bouwen. Tot een.udr
of elf. Hangt een beetje af van
zijn zin.,,Mijn vrouw werkt ocik
in de zaak, ze vindt het net ais
ik prachtig dat het zo "godd
gaat. Maar je moet er ^ haril
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voor werken, dat beseft," odk
zij. Daarom kunnen we d{ s{-
men opbrengen." De zondas is
de fijnste dag in de week, vódr
Hub van Laar. ,,Dan komen 6r
geen klanten en kan ik de freie
dag ongestoord werken. Dat ls
echt ontspannend." i',ir

Veel zelf muziekmaken ir'er d"
laatste.tijd niet ne'et bij..V*r
Laar: ,,Jammer eigenliik, mdr
het wordt steeds moeilijke**mqr
me om me op een repetitie !e
ontspannen en niet met mijn
werk bezig te zijn. Daarom blfif
ik het liefst hier in mijn wer$-
ruimte. Er gaat nietó Uovetn
lekker ongestóord doorwerken j",

Aan de drie rrompe,,"n'ïo$,
het Limburgs Symfoniê Orkebt


