door Rich Pontier
Eentijdjegeledenheb ik het
Beelaertsvan Bloklandte
zijn bedrijfBelleHeureal uit
Zeistin de jaren90 en ditwas
eens naderaan de tand te
Op een mooiedecemberdag
welkomgehetendoor Hans
giar,die drukin de weerwas

genoegengehad om HanS
kunneninterviewen.
lk kende
de tijddatik werkzaam
wasin
een mooiegelegenheid
Hans
voelenoverzijnatelier.
toog ik naar Zeist en werd
en Kick,een voormalig
stametde reparatie
vaneenklok.

Hans is oprichtervan Belle
teur en reparateur.
Hij heeft
herstelvan alle denkbaretyterm uurwerktechniek.De
de Vakschoolin SchoonhopaÍttimedocent js geweest.
studentenuit Schoonhoven
stageplek.

Heureen is erkendrestaurajarenlangeervaring in het
Vandaarde
Pen uUrwerken.
nauwe samenwerKrng
met
ven komt omdatHans daar
l\4edehierdoorvinden vele
bij BelleHeureeen leerzame

ln februari1990schreefHans
zichin bijde KamervanKoophandel.l\y'et
het gereedschap
welkehij mee hadgekregen
van school,begonhij zijn bedrijf.
Al vrijsnelwerdde eerstedraai-en freesbank
aangeschaft
waarookbussenen raderenmee
gemaaktkondenworden.Een behoorlijke
investering
van ruim20.000guldendestijdsmaar
noodzakelijk
om goedwerkte kunnenleveren.
De interesse
voortechniek
en electronica
wasal vroegaanwezig.
AlskindsloopteHans,zoals
veleklokkenen horlogeliefhebbeÍs,
al een wekkeruit elkaarom die vervolgens
nietmeerin
Als 16jarigewerktehij in de vakanties
elkaarte krijgen.
en weekenden
in eenwinkelwaarallerhande
electronica
maarookelektrawerdenverkocht,
naastfietsen.Omwatbijte verdienen
leerdehijzo allecomponenten
zoalslC'sen schakelaars
kennen.
Ditwasprimate combinêren
metzijnlaterestudieaande Vakschool
in Schoonhoven
waarhij
in '1981aanbegon.
Aan heteindevan heteerstelesjaarkreegHanseen ernstigongelukop de provinciale
weg,
onderweg
naarhuis.Als gevolghiervanverbleefhij een maandin hetziekenhuis.
Omdathij
uurwerktechniek
wildevolgenipv de opleidingtot goudsmid,
moesthij dat jaar doubleren.
Hans heeft een hele leuke
tUd tijdensde opleidinggehad.Naastde studiewas hij
ook werkzaamachterde bar
waardooriedereenhernke.de.
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o p f r e tv a k ; 3 . ! ur w e fkm a ker.Bove' Je zaakwas een
ate er !raar6 horlogemakers
aan het werk waren.Hans
heefthler 10 maandenstage
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gelopen,
tegenwoordig
is dezeperiode
2x 5 maanden.
Hetvoordeel
hiervan
is datmenbijtwee
bedrijven
kennisop kandoen.
Vaneenvande winkeldames
kreeghij ookeentrainingverkooptechniek
maardoorzijnwerk
in de electronicazaak
konhijde rollenal snelomdraaien
en konhijde verkoopster
meerleren
danandersom.
Later,toenhij lesginggevenaande vakschool,
heefthijzelfseenboekjeover
geschreven.
verkooptechniek
Na zijnopleiding
werkteHanseerstbij een groothandel
in audiovisuele
apparatuur
en zette
daareenverhuurafdeling
op. Daardit nietverliepzoalshij hetin gedachten
had,begonHans
vanuitzijnouderlijk
huisaande Utrechtseweg
op zolderuiteindelijk
methetuurwerkrnàkersvak
wat hij inmiddels
al weer27jaar uitoefent.
Hij namcontactop metde plaatselijke
kranten er kwamdezelfde
weeknogeenjournalist
op
bezoek.Hetartikeldatvervolgens
in de krantstond,leverdeeenstroomaan klantenop.Vefvolgensdeedde mondop mondreclame
de rest.
Na een kortverblijfin Amersfoort
verhuisden
Hansen zijnvrouwCarolien
terugnaarZeist.In
hetpandvaneenkunstschilder
waarin de tuineen"hobbyruimte
metsmeerput"
wasgebouwd,
werdhethuidigeateliergevestigd.
Er warenuiteraard
nogalwat bouwlechnische
aànpassingennodjgdaarde constructie
nietgoedbleekte zijn.Gelukkig
konHansdievoorhetgrootste
deelzelfuitvoeren
zoalshetaanleggen
vandejuisteelektraen verwaÍming.
Voorde róstwerd
eenaannemer
inoeschakeld.

Aan de muurvan hetateliersierendiversetechnische
werkst!kken
die doorHanszijngetekendmet buisjespennen
op airbrushpapier.
Een k ein foutleen hetgeheelmoestovernieuw
omdatop dit papiernietgeretoucheerd
konworden.Hans aat een enormeboekenkast
zien
met veeltechnische
boekenen zijn laatsteaanwrnsteen boekovervoornameliik
kleinuurwerkenen een boekjeuit 1864,"de horogemaker'wat
geschreven
is doorde zoónvaneen
uurwerkmaker
die hetlevenvanzijnvaderbeschrilft
Hansvindtdatje bijde moderne
horloges
e genlijknauwelijks
nogkuntrepareren.
Hetis,zoals
metveelgebruiksvoorwerpen
g eenvervangingsmarkt
vantegenwoord
gêworden.
Hetleukevanoudehorloges
is datje bj reparatle
heelveelzelfkuntdoen.
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uit 1800zijnmetvrt eenvoudige
apparatuur
van bijvoorbeeld
eenzakhorloge
De onderdelen
gemaakt
freesmachine
en
veel
handwefk.
klein
draaibankje
en
een
zoalseen
in eenvitrinekast
neergezet
in plaatsvan te geTegenwoordig
wordteen arrondeermachine
zondevindtHans.
bruiken,
en daaruitontstondhet
NaastzijneigenbedrljÍgaf Hansook parttimelesaan de Vakschool
gaan
geven.
Hij
met
enorm
veelplezier.
te
doetdit
aanhobbyisten
ideeom cursussen
Dezehebben
hrjvoorhet uurwerkherstellers-fofum
diversemeetings.
organiseert
Daarnaast
Ditforumis gestartdoor
uitte wisselen.
tot doelelkaarte helpenen om kennisen eruaringen
Fransde GrooteencollegavanHans.
geeftHansvanuithetateliermaafin verbandmetdrukteop ditmoment
zijndeze
Decursussen
metdeVakschool
zoals
contacten
tot hiJwatmeertijdheeft.Hijheeftzeergoede
opgeschoven
bijHanswerkt.
alsstagiare,
alweer17jaatpaftlime
welbliiktu t hetfeitdatLisa,ooitbegonnen
gecertifi
en BelleHeureis danooksinds2013officieel
Hanshechtgrotewaardeaankwaliteit
Rado,Certina,
Tissoten l\4ido.
voorOmega,Longines,
ceerdservicecentre
vanBlokland
automatische
uurwerken
en chronoDaarnaast
heeÍthijeeneigenlijnBeelaerts
grafenuitgebracht.
en een interesvan dezebevlogen
uurwerkmaker
Na een laatstekop koÍfienamik afscheid
in
Zeist.
santeochtend
Pontier
Foto's:Rich
no.3, eenValjoux7750chronogfaaÍ.
van Blokland
Hierondef
de Beelaerts
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