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NIEUW! BUURTTEAM NOORDOOST  

WIJK ALS WERKTERREIN 

“In het buurtteam werken profes-
sionals die jarenlange ervaring 
hebben binnen de hulpverlening. 
Met elkaar beschikken we over veel 
expertise,” vertelt Radouane. “Ken-
merkend voor de buurt Noordoost 
is de grote diversiteit wat betreft 
opleidingsniveau, inkomen, leeftijd 
en culturele achtergrond van de 
inwoners. Dit maakt dat we in ons 
werk met veel verschillende vragen 
en problemen te maken krijgen.” 
Marrit vult aan: “Je moet daarbij 
denken aan onderwerpen zoals 
financiën, wonen, (geestelijke) 
gezondheid, relaties of de ontwik-
keling en opvoeding van kinderen. 
Alle inwoners die er zelf even niet 
uitkomen, kunnen contact zoeken 
met het buurtteam. Voorheen werd 
er vaak over de cliënt gepraat door 
diverse instanties, nu gaan we zo 
snel mogelijk met de cliënt zelf in 
gesprek. De hulpvraag staat daarbij 
centraal,” benadrukt Marrit. 
 
SAMEN OP ZOEK NAAR EEN  
OPLOSSING
Radouane: “Iedereen die bij 
ons komt krijgt één vaste buurt-
teammedewerker. Hij of zij biedt 
ondersteuning, ook bij vragen 

Mary Douma is één van de ruim 
12 professionele gastouders in de 
wijk. Drie dagen per week vangt zij 
bij haar thuis vier kinderen op in de 
leeftijd van 10 maanden tot 4 jaar. 
En dat doet zij al 19 jaar.  
 
FRISSE LUCHT
Mary is van de 3 R’s: Rust, Reinheid 
en Regelmaat en vaste prik in het 
dagelijkse ritueel is het uitstapje 
naar de Torteltuin. “Kinderen heb-
ben behoefte aan frisse lucht en 
buiten is er van alles te ontdek-

ken.”  In de Torteltuin ontmoet zij 
andere gastouders en ouders, opa’s 
en oma’s. “Met mooi weer is het 
hier superdruk, terwijl je hier met 
regen alleen de echte diehards zult 
aantreffen; wij dus.”
Door het hek om de Torteltuin heen 
is deze speeltuin favoriet bij de 
gastouders. Tegenwoordig trekt de 
Torteltuin zelfs (gast-) ouders van 
buiten de stad. “Al jaren ontmoet 
ik hier twee collega-gastouders uit 
de wijk. We wisselen ideeën en 
ervaringen uit en we lunchen met 

het hele spul in de Torteltuin. Soms 
gaan we ook wel naar het Griftpark, 
maar dan alleen voor de dieren of 
de binnenspeelruimte want voor 
onze kleintjes is de speeltuin daar 
te gevaarlijk.”

VERLENGSTUK VAN DE OPVOE-
DING
Hoe kwam ze eigenlijk op het idee 
om gastouder te worden? “Als 
thuisblijfmoeder zocht ik een speel-
kameraadje voor mijn jongste die 
nog niet naar school ging en van 
het een kwam het ander,” vertelt 
Mary. “Toen ik me in 2002 aansloot 
bij een professioneel gastouder-
bureau zag ik het eigenlijk pas als 
beroep. Ik vind het bijzonder dat 
een kind onvoorwaardelijk voor je 
gaat en ik vind het mooi dat ik een 

verlengstuk kan zijn van de opvoe-
ding en er samen met de ouders 
voor kan zorgen dat er weer een 
stevig mensje de nieuwe stap kan 
zetten in zijn/haar leven, naar de 
basis-
school.” 

Er blijkt in 
al die ja-
ren dat ze 
gastouder 
is niet veel 
veranderd 
in de wijk 
en Tortel-
tuin, volgens 
Mary. “Wij 
als gastou-
ders worden 
natuurlijk 

ieder jaar wat ouder, maar omdat 
we steeds weer een nieuwe lichting 
kinderen hebben, blijven we jong!” 
ldr

op verschillende terreinen. Ons 
uitgangspunt is dat mensen betrok-
ken willen zijn bij het oplossen van 
hun problemen. We kijken samen 
naar wat iemand zelf kan doen, 
waar mensen uit de omgeving bij 
kunnen helpen en waarbij profes-
sionele hulp nodig is. De lijnen zijn 
kort waardoor we ervaren dat men-
sen zich beter gesteund voelen dan 
voorheen. We proberen vooral dat 
te versterken waar mensen goed in 
zijn zodat zij uiteindelijk weer zelf, 
zonder onze hulp, verder kunnen. 
De verantwoordelijkheid en de 
regie blijven bij de mensen zelf.”

“We zijn de wijken aan 
het verkennen en willen 
onze zichtbaarheid naar 
buiten toe verbeteren. Zo 
zijn we in gesprek met 
verschillende partijen die 
medische zorg leveren en 
praten we met inwoners 
en ondernemers.”

WENNEN AAN DE VERANDERINGEN
Net als de burgers moet ook 
het buurtteam wennen aan alle 
veranderingen en is zij volop in 
ontwikkeling. Radouane: “We zijn 
de wijken aan het verkennen en 
willen onze zichtbaarheid naar 
buiten toe verbeteren. Zo zijn 
we in gesprek met verschillende 
partijen die medische zorg leveren 
en praten we met inwoners en 
ondernemers. Verder voeren we 
met elkaar het gesprek over onze 
gezamenlijke visie. Ook evalueren 
we doorlopend wat goed gaat en 
wat minder en hoe we nog beter 

kunnen aansluiten bij de behoef-
ten van de buurt.”
 
BETROKKENHEID STIMULEREN
Het buurtteam stimuleert de 
betrokkenheid van de inwoners 
van Noordoost. Votulastbewoners 
kunnen hieraan bijdragen door 
bijvoorbeeld hulp te bieden aan 
een buurtbewoner, zorgen ken-
baar te maken bij het buurtteam 
en door zich aan te melden als 
vrijwilliger. “Het is positief hoeveel 
mensen het buurtteam al hebben 
gevonden,” vertelt Marrit. Radou-
ane: “Mijn drijfveer is dat mensen 

inzien dat ze meer kunnen dan ze 
denken, dat ze vertrouwen krijgen 
in zichzelf. We hopen dan ook dat 
mensen in de toekomst sneller zelf 
en met hun omgeving in staat zijn 
om hun problemen het hoofd te 
bieden en dat kinderen veilig en 
zo optimaal mogelijk op kunnen 
groeien.” sm
 
www.buurtteamsutrecht.nl
noordoost@buurtteamsutrecht.nl
Samuel van Houtenstraat 1,  
030-7400508 
ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur

Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg en voor 
een groot deel van de zorg en ondersteuning aan volwassenen, zijn 
er in Utrecht buurtteams opgericht. Votulastbewoners kunnen vanaf 
1 januari jl. terecht bij Buurtteam Noordoost. De Votulastkrant ging 
in gesprek met teammanager Radouane Menni en gezinswerker 
Marrit Everaars in Buurtcentrum De Leeuw.

Dag in dag uit op straat in Votulast: dan leer je de buurt wel kennen. Wat 
maken ze mee, de mensen die werken op de straten in onze wijk?

Kievitstraat4 • T: 030 - 272 39 59 • E: utrecht@nenh.nl

www.nenh.nl
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Wie, nu het ijsseizoen weer is be-
gonnen, in de rij staat bij Il Mulino 
en omkijkt over de Vecht, zal zich 
verbazen over de verandering sinds 
het vorige ijsje: alle loodsen, huizen 
en de bouwmarkt zijn verdwenen. 
Ze zijn met de grond gelijk gemaakt 
om het terrein bouwklaar te maken 
voor de eerste fase van een groot 
bouwproject dat al veel vertraging 
opliep. Vanaf maart gaat er begon-
nen worden met de bouw van de 
huizen op het Zijdebalenterrein. Na 
vier bouwfases zullen er uiteindelijk 
ongeveer 500 huizen zijn gebouwd.  

ZIJDEFABRIEK EN BUITENPLAATS 
ZIJDEBALEN
De geschiedenis van het terrein gaat 
al ver terug. Zijdebalen ontleent 
zijn naam aan de zijdefabriek die er 
in de zeventiende eeuw stond. De 
eigenaar, zijdehandelaar Jacob van 
Mollem, liet er een buitenplaats bij 
bouwen met een prachtige tuin aan 
de Vecht, die zijn zoon David van 
Mollem uitbreidde tot één van de 
rijkste tuinen van Nederland. Met 
lanen, beelden, vazen, hagen en een 
doolhof. In 1816 werd de zijdefa-
briek gesloten en de buitenplaats 
gesloopt. De grond werd gebruikt 
door tuinders en later door houthan-
del Jongeneel en meel- en brood-

In ‘A Single Life’ zet animatieper-
sonage Pia een mysterieuze vinyl 
single op, waardoor ze ineens in 
staat blijkt door haar eigen leven 
te reizen: als ze de naald vooruit 
spoelt, gaat ze vooruit in haar leven, 
zet ze de naald terug, dan kan ze in 
haar jeugd kijken. De animatie duurt 
ongeveer 2 
minuten. Het trio 
Job Roggeveen, 
Joris Oprins 
en Marieke 
Blaauw begon-
nen in 2007 hun 
Utrechtse ani-
matiestudio Job, 
Joris en Marieke. 
Ze grepen net 
naast de Oscar, 
maar hebben 
erg genoten 
van hun Ameri-
kaanse avontuur. 
We spreken met 
Marieke. 

Hoe was het om 
twee weken lang rond te kijken bij 
animatiestudio’s in Amerika, voor-
afgaand aan de Oscaruitreiking?
“We hebben een leuke tour gehad 
langs alle grote bedrijven: Pixar, Dis-
ney, Fox, Google, Apple, Amazon... 
We hebben kunnen zien hoe ze daar 
werken en er was ook altijd een 
vertoning van de vijf genomineerde 
films. Na afloop beantwoordden we 
vragen en vervolgens lunchten we 
met de medewerkers. Op die manier 
hebben we leuke contacten opge-
daan en leerden we meer over hoe 
ze in de grote bedrijven werken.”

Worden jullie al herkend op straat 
en in Hooghiemstra na alle aan-
dacht in de media?
 
 

“Ja, en dat is heel raar. Wildvreemde 
mensen hebben het ineens tegen 
ons over onze film en ons avontuur 
in de VS alsof ze ons kennen. We 
merken ook dat iedereen heel trots 
is dat Nederland weer eens mee 
deed met de Oscars.”

Hoe is het om 
te werken in 
Hooghiemstra? 
“Heel erg fijn. 
Alles is zo goed 
geregeld hier. En 
we ontmoeten 
vaak andere 
mensen die hier 
werken. Daar-
naast hebben 
wij gewoon een 
prachtige ruimte 
op de vijfde ver-
dieping, met een 
hoog plafond en 
veel licht. En het 
Griftpark naast 
de deur is ook 
niet mis.”

Blijven jullie daar werken? Of zijn 
er inmiddels toch verhuisplannen, 
gezien al jullie succes?
“Nee hoor, we blijven hier lekker zit-
ten. Er zijn geen grote veranderingen 
in ons werk na de nominatie dus 
we hebben geen andere of grotere 
ruimte nodig, we zijn hier prima op 
onze plek.”

Nu de hectiek rondom de Oscaruit-
reiking voorbij is zit het trio weer 
boordevol energie om met nieuwe 
dingen aan de slag te gaan. “We wil-
len weer snel aan de slag met wat 
we het liefste doen: mooie anima-
ties maken!” fk

Elly en haar vriendin Ine van Wijck 
beschrijven dat ouder worden meer 
is dan het verstrijken van tijd. Het 
is ook een proces waarbij de kern 
rijker en wijzer overeind blijft. “We 
nemen onze lezers mee in dage-
lijkse bezigheden en knopen daar 
beschouwingen over geloof, muziek, 
filosofie en dichtkunst aan vast. Ik 
als schrijver en Ine als dichter, twee 
vrouwen in de derde levensfase die 
in korte brieven terugkijken op het 
leven. Voor het boek hebben we de 
brieven van Ine en mij ontdaan van 
franje en geordend op thema.”

WEG VAN DE WERELD
Het boek is Elly’s eerste non-fictie-
boek. Eerder schreef ze zes romans, 
voor volwassenen en jongeren. “Dit 
boek maken was een leuke erva-
ring, omdat het vanzelf ontstond. 
Het is het eerste boek waarbij ik 

me tijdens het schrijven voortdu-
rend bewust bleef van mezelf. Fictie 
schrijven is weg zijn van de wereld. 
Dan ga ik aan het werk en kom 
anderhalf uur later tot de ontdekking 
dat ik honger heb. Dat verdwijnen in 
een andere wereld, ervaar ik weer 
bij het schrijven van mijn zevende 
roman, een levensverhaal over een 
vrouw in honderd hoofdstukken. Die 
vrouw in het boek bestaat echt voor 
mij. Soms loop ik zelfs te mopperen 
op haar, dat ze dat nou zo doet! Dan 
loop ik me zo te ergeren dat ik even 
een blokje om moet.”
  
POT KOFFIE 
Ik heb me altijd verzet tegen 
schrijven, als ‘dochter van…’ (Anne 

de Vries, schrijver van ‘Bartje’red.). 
Als puber wilde ik helemaal niet 
schrijven en toen ik ging werken, 
stortte ik me met hart en ziel in het 
onderwijs. Pas toen ik 47 was begon 
ik te schrijven, als eerste een kort 
verhaaltje dat ik maakte tijdens een 
saaie vergadering. Het verslag van 
een teamvergadering kreeg de vorm 
van een column en toen kon ik niet 
meer stoppen. Heerlijk. ‘s Ochtends 
loop ik met een glimlach en een pot 
koffie naar mijn bureau. Schuif ik 
alles opzij, open mijn document en 
denk: ‘Ah, ik ben daar al.’” nvdh

Het boek is te bestellen bij  
www.boekscout.nl

fabriek De Korenschoof. De grond 
werd gebruikt door tuinders en later 
door houthandel Jongeneel en meel- 
en broodfabriek De Korenschoof. 
Deze fabriek werd in 1978 gesloopt. 
In 1949 werd bakkerij Lubro ge-
bouwd. Onderdeel van deze fabriek 
is de grote fabriekshal met zijn ken-
merkende boogconstructie die nog 
steeds het terrein siert. Na de slui-
ting van deze fabriek in 2004 wordt 
er lang gewerkt aan een nieuw plan 
van het Zijdebalenterrein. 

KYTOPIA
Tijdelijk wordt het een plek voor cre-
atievelingen: Kyteman creëert er Ky-
topia, een grote oefenstudio en het 
Zijdebalen Theater als evenementen-
locatie. Maar op het braakliggende 
terrein voor de boogconstructiehal 
tiert het onkruid welig. Na vaststel-
ling van het bestemmingsplan in 
2010 lijkt er een einde te komen 
aan het verwilderde stukje Utrecht. 
Maar de crisis drukt de plannen en 
de gevreesde bouwput blijft uit. 
Totdat vorig jaar een nieuwe project-
ontwikkelaar de Zijdebalenplannen 
onder zijn hoede neemt. De plannen 
worden concreet!   

GRACHTENPANDEN
In maart 2015 start de bouw, de 

woningen van de eerste fase worden 
medio 2016 opgeleverd.
In de plannen voor de nieuwe wijk 
komen de historische waterlopen 
weer terug. De boogconstructiehal 

en de witte tuinmanswoning (een 
gemeentelijk monument uit de tijd 
van de buitenplaats) blijven ook 
bestaan. Ze worden opgenomen 
tussen de nieuwe ‘grachtenpanden’: 

OVER DE GRENS Een brievenboek. Een boek als re-
sultaat van een jarenlange brief-
wisseling tussen twee vriendinnen: 
Waarover wij schreven. Brieven 
over het ouder worden, geloof, 
reizen, muziek en literatuur. Brie-
ven die volgens Votulastbewoon-
ster Elly de Vries (1940) een boek 
móesten worden: “Door een brief 
te schrijven graaf je in jezelf en ko-
men er andere zaken naar boven 
dan in een gesprek. En na enkele 
jaren brieven schrijven, dachten 
we: dit moeten we uitgeven.”

Ken je Job, Joris en Marieke al? Ze werken in Hooghiemstra - dat is dat 
prachtige hoge gebouw vol kleine raampjes  langs het water bij het Grift-
park – en maakten de animatieserie De Tumblies, de clip voor ‘Ik neem je 
mee’ van Gers Pardoel en het Tour de France promotiefilmpje ‘Bon Voyage’. 
Maar het meest bekend zijn ze toch wel door de recente Oscarnominatie 
voor hun korte animatiefilm ‘A Single Life’. Een nadere kennismaking met 
deze beroemde buurtgenoten.

BRIEVEN WORDEN BOEK

OSCARNOMINATIE VOOR 
BUURTGENOTEN

In Mieps jeugd viel er genoeg te 
beleven in de straat. Een keur aan 
buurtwinkels zorgde ervoor dat het 
de bewoners niet aan voorzieningen 
ontbrak. “Er was een groenteboer, 
een sigarenboer, een kruidenier, twee 
drogisterijen, een slager met heerlijke 
metworst…, alles wat je maar nodig 
had,” vertelt Miep. “De bakker kan ik 
me nog goed herinneren, een klein 
kereltje dat Landsman heette. Kreeg 
je visite, dan rende je gauw naar de 
overkant om bij hem wat lekkers te 
halen.”
 
BUURTWINKELS
Deze kleine buurtwinkels zijn al-
lemaal uit het straatbeeld verdwenen, 
al zijn veel hoekpanden in de straat 
nog duidelijk als voormalige winkels 

te herkennen. Zijn er nog zaken die 
zich al die jaren hebben weten te 
handhaven? Miep: “Nee, alleen de 

benzinepomp aan het einde van de 
straat zit er al sinds mensenheuge-
nis. Verder stond hier vroeger de 
A.C.O., waar ik in de loop der jaren 
menige fiets gekocht heb. Die fiet-
senwinkel is er nog wel, maar is al 
lang geleden van eigenaar veran-
derd.”

BADHUIS EN POSTKANTOOR 
Ook aan het aangrenzende Willem 
van Noortplein was het voorzienin-
genaanbod hoog, met een badhuis, 
een postkantoor en verschillende 
winkels. “We gingen als vriendin-
nen een keer per week naar het 
badhuis,“ vertelt Miep. “Niemand 

had een douche in die tijd natuurlijk, 
maar voor 15 cent kon je hier prima 
terecht.” Tegenwoordig is in dit ge-
bouw het Arabische hotel-restaurant 
Badhu gevestigd. Het postkantoor is 
inmiddels omgebouwd tot super-
markt.

PAARDENWAGENS, KARREN EN 
FIETSEN
Van de grote verkeersstroom zoals 
de straat die vandaag de dag kent, 
was tot begin jaren ’60 nog geen 
sprake. “Mijn man en ik waren rond 
1960 één van de eersten in de straat 
met een auto, een Volkswagen,” legt 
Miep uit. “Voor de rest bestond het 
verkeer vooral uit paardenwagens, 
karren en heel veel fietsen. En de 
bus natuurlijk: die had zijn eindhalte 
voor onze deur.”

ROLSCHAATSEN OP STRAAT
Miep herinnert zich nog goed hoe 
kinderen alle ruimte hadden om op 
straat te spelen: “We rolschaatsten 
wat af op deze straat. Ik geloof dat 
ik wel honderdduizend keer heen en 
weer heb geschaatst en even zo vaak 
ben gevallen. Tegenwoordig zou je 
zodra je de stoep af rijdt direct kans 
lopen tegen een auto aan te komen. 
Wat dat betreft is het hier veel druk-
ker geworden.” ik

herenhuizen en appartementen. 
Een stukje braakliggend fantasieter-
rein verdwijnt van de horizon van 
Votulast. gm 

Aan de rand van het Griftpark, tussen het Willem van Noortplein en de 
Kardinaal de Jongweg, ligt de Pieter Nieuwlandstraat. De straat werd in 
1928 aangelegd en was met zijn vele winkeltjes en eenmanszaakjes jaren-
lang een van de levendigste straten in Tuinwijk-Oost. Druk is het er nog 
steeds, al is er in bijna 90 jaar tijd wel het een en ander veranderd. We 
blikken terug met Miep Plancius (1936), die hier al sinds haar geboorte 
woont.  

ANDERE TIJDEN IN DE PIETER 
NIEUWLANDSTRAAT 

VOTULAST, ONS EIGEN STUKJE STAD. BEGRENSD DOOR WEGEN EN WATER. WE MIJMEREN 
OVER HET GRIFTPARK IN DE ZOMER EN ZIEN OVERAL ‘ONZE’ MOLEN BOVENUIT TORENEN.  
MAAR ALS JE LANGS DIE DENKBEELDIGE GRENS FIETST, RIJDT OF VAART, IS ER AAN DE 
OVERKANT ÓÓK VEEL MOOIS TE ZIEN. WAT LIGT ER ACHTER KARDINAAL DE JONGWEG, 
BLAUWKAPELSEWEG, SINGEL EN VECHT? DE VOTULASTKRANT VERRUIMT VOOR ÉÉN 
KEER HAAR BLIK EN ZOEKT DE GRENS OP.

We herinneren ons nog die aanhanger die bijna in het water lag aan de Bemuurde Weerd. En die boom die met de kruin in het water lag.
Na anderhalf jaar wordt de ingestorte kademuur hersteld. In oktober dit jaar moeten de werkzaamheden gereed zijn. 

in2010
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VOTULASTLADDER

 

Op reis met je pen - Schrijfweek 
Zin in Utrecht
Aan de hand van eenvoudige oefe-
ningen wordt u meegenomen uw 
eigen levenservaringen op papier te 
zetten. 
Data: 20-24 april: op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 
10.00 uur tot 13.00 en aansluitend 
voor wie wil een lunch. Om 9.30 
uur staat de koffie/thee klaar. 
Voor deze bijeenkomsten is ervaring 
met schrijven niet noodzakelijk.
Plaats: Buurtcentrum De Leeuw, 
Samuel van Houtenstraat 1, 3515 
EA Utrecht
Kosten: €60,00 (of met U-pas 
€30,00)
Deze “reis met de pen” is bedoeld 
voor mensen vanaf 60 jaar. Jonger? 
Dan bent u welkom als vrijwilliger.
Opgave (i.v.m. lunch) bij Zin in 
Utrecht, tel. 030-6626814 of info@
zininutrecht.nl 
Stichting Zin in Utrecht is een 
samenwerkingsverband van profes-
sionele geestelijk verzorgers. Wij 
bieden ondersteuning op het ter-
rein van zingeving, levensvragen en 
spiritualiteit.

Kom bikkelen in de tuin 
Vind jij het fijn om buiten te zijn 
en vind je het niet erg om vieze 
handen te krijgen? Wil je graag je 
eigen groente kweken? Word dan 
tuinbikkel. Je krijgt een eigen tuin-
tje, planten en zaden. Samen met 
andere kinderen werk je van april 
tot de herfstvakantie elke donder-
dag van 15.30 -16.45 uur in jouw 
tuintje onder begeleiding. Je eigen 
oogst neem je mee naar huis, zo nu 
en dan kook je samen met de bik-
kels met oogst uit eigen tuin. 
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 
Kosten: €30,-
De eerste bijeenkomst is donder-
dag 16 april 2015 in Griftsteede, 
Van Swindenstraat 129, tel: 030 
753 38 40. Inschrijven via www.
utrechtnatuurlijk.nl of griftsteede@
utrechtnatuurlijk.nl

   

In de ladder staan wijkactivitei-
ten die in april en mei plaats-
vinden. De volgende wijkkrant 
verschijnt begin mei. Organi-
seert u in mei of juni een buurt-
activiteit? Laat het ons vóór 15 
april weten, dan nemen we een 
aankondiging op in de volgende 
agenda. Of plaats uw bericht zelf 
rechtstreeks op het prikbord van  
www.votulastkrant.nl
We zijn ook te vinden op Facebook:  
www.facebook.com/Votulastkrant

“SCHOONHEID BIEDT TROOST”    

OUD & NU
HOE ZAG VOTULAST ER VROEGER UIT? DIT JAAR GAAN WE IN 
ONZE VOTULAST TIJDMACHINE ZES KEER TERUG NAAR EEN 
HERKENBAAR PUNT IN DE BUURT EN LATEN WE JE ZIEN WAT 
ER IS VERANDERD. DIT KEER: HET BADHUIS / BADHU 

Op de begane grond van het grote kunstenaarsver-
zamelpand aan de Gruttersdijk zit de werkplaats 
van grafkistenmaker Radboud Spruit. Honderden 
stukken - en stukjes - blank hout liggen her en der 
verspreid door de ruimte. Op één van de werkban-
ken liggen lange planken die al wat meer aan de 
gevreesde doodskist doen denken. Het is het atelier 
van een meubelmaker, maar dan anders. Over een 
kunstenaar die altijd met de dood bezig is. 

Radboud (54) vindt zichzelf geen kunstenaar. “De uit-
vaartwereld heeft mij altijd wel zo gezien, ik zie mijzelf 
vooral als kistenmaker. Ik kwam als eerste met aparte 
kisten, ik ontwerp ze zelf en ik maak ze zelf.”  Hij maakt 
kisten die je moet willen en kunnen aanraken. Zacht 
en ongelakt. “Af en toe maak ik een nieuw ontwerp, 
dat heb ik nodig. Maar ik leer nog steeds van kisten die 
ik al heel vaak heb gemaakt. Het is heel rustgevend;  
die kisten zitten zó in mijn handen, hoofd en lijf. Het is 
soms bijna meditatie, het maken van een kist.” 

HUILENDE MENSEN
Hij is al 14 jaar gevestigd in het pand aan de Grut-
tersdijk. “Als grafkistenmaker val je hier wel op, want 
grafkisten gaan hier in en uit, huilende mensen gaan 
in en uit. Dat maakt altijd wel indruk op de mensen 
die hier werken. Vroeger zaten er nog verschillende 
meubelmakers in dit pand, die zijn allemaal weg: ik 
ben de laatste herriemaker.” De ruimtes van de vertrek-
kende meubelmakers nam hij erbij. “Ik heb wel eens 
een opslagprobleem gehad in het verleden, toen ik 
nog harder kon werken dan dat ik verkocht. Maar dat 
heb ik al heel lang niet meer.” Radboud maakt kisten 
voor mensen uit het hele land. Over een kist doet hij 
een paar dagen, en meestal moet de kist ook binnen 
die tijd echt af zijn. 

NATUURLIJK MATERIAAL
Er liggen ook balen stro op de grond. Waar is dat voor? 
“Ik vind stro erg mooi natuurlijk materiaal om mee te 

In 1927 werd het Volksbadhuis aan 
het Willem van Noortplein, hoek 
Badhuislaan, de latere Ingenhousz-
straat, gebouwd. De foto (afkomstig 
uit het Utrechts Archief) is van net 
na de voltooiing, want dateert uit 
hetzelfde jaar. Het gebouw is een 
ontwerp van de bekende architect 
Houtzagers, een van zijn leerlin-
gen was de nog veel bekendere 
Gerrit Rietveld. Door sterk terug-
lopende bezoekersaantallen sloot 
het badhuis op 1 augustus 1974 
zijn deuren. Het gebouw werd toen 
verbouwd tot dienstencentrum voor 
ouderen. Deze functie behield het 
tot 2005. Sinds 2008 huist Arabisch 
hotel en restaurant Badhu in het 
voormalige badhuis. gjvz
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werken. Ik gebruik het in de kinderkistjes.  Het is na-
tuurlijk vreselijk als je je kind in een kist moet leggen, 
iets vreselijkers bestaat er volgens mij niet... Ouders 
vinden het een mooi idee dat hun kindje op een bedje 
van stro ligt. Dat biedt troost. Als je te maken krijgt met 
de dood moet je jezelf omringen met fijne mensen, 
mooie dingen. Schoonheid biedt troost, zeg ik altijd.”

DICHT BIJ DE DOOD
Soms komen mensen een kist voor zichzelf uitzoeken 
als ze weten dat ze gaan sterven. Ze willen de kist zien 
en aanraken en de maker ervan ontmoeten. Radboud 
bezorgt zijn kisten ook regelmatig zelf bij de nabe-

staanden, en legt vaak samen met 
de familie de overledene in zijn 
kist. De meeste kisten komen uit 
een fabriek, dus is het bijzonder 
als de kistenmaker langskomt als 
iemand overleden is. Hoe is het 
om altijd zo dicht bij de dood te 
zijn? “De dood is misschien ‘ge-
woon’ geworden, maar het is wel 
iets heel groots. Je kunt misschien 
beter zeggen dat de dood heel ver-
trouwd voor me is geworden.” fk

Wil jij de buurt op een andere  
manier leren kennen?
En/of wil je meer beweging in de 
buitenlucht?
Word dan bezorger van de Votulast-
krant!
Zes keer per jaar een blokje om, en 
één keer in ’t jaar een borrel met de 
redactie en de andere bezorgers.
Interesse? Stuur een mailtje naar 
info@votulastkrant.nl


