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 OOK VOTULAST KRIJGT STADSBOULEVARD 

TE GAST IN VOTULAST 

Aan de zuid- en westkant van de 
stad is de omvorming van straten 
als ’t Goylaan, de Beneluxlaan 
en de Lessinglaan van verkeers-
slagader naar stadsboulevard al in 
volle gang. Het is de bedoeling dat 
ook de Kardinaal de Jongweg een 
boulevard wordt: de rijbaan wordt 
smaller, krijgt minder capaciteit en 
de vrijgekomen ruimte wordt inge-
richt met bomen en ander groen. 
Wandelaars en fietsers moeten op 
meer plaatsen en vooral sneller de 
weg kunnen oversteken. 

GEBIEDSVREEMD VERKEER 
Met de versmalling van de Kardi-
naal de Jongweg weert de gemeen-
te ‘gebiedsvreemd autoverkeer’.  
Het is de bedoeling dat automobi-
listen zo lang mogelijk op de ring 
rond Utrecht blijven rijden en de 
weg niet meer gebruiken als kor-
tere en vooral snellere doorsteek. 
Van de versmalde weg zou alleen 
nog lokaal verkeer gebruik moeten 
maken, een werkwijze waarvoor al 
eerder gekozen is bij onder andere 
de route Adelaarstraat – Antonius 
Matthaeuslaan. 

LUCHTKWALITEIT 
De gemeente wil met haar plannen 

Leonie Oostveen ontwerpt en runt 
samen met haar partner Dan Knijff 
het in 2008 geopende hotel en 
restaurant in het voormalige bad-
huis. Sinds 2015 beschikt Badhu 
ook over een appartement voor 
twee tot zes personen. De meest 
uiteenlopende types komen naar 
het hotel, ook internationale gasten 
weten Badhu goed te vinden. In het 
weekend logeren er vooral dagjes-
mensen, doordeweeks veel zaken-

lui. In het appartement verblijven 
ook regelmatig buurtgenoten, als 
hun huis verbouwd wordt bijvoor-
beeld. 

GEKLEURDE KAMERS
Leonie en Dan zijn net gestart met 
een restyling van de acht kamers. 
Leonie: “Na acht jaar intensief 
gebruik mag dat wel weer eens. Wij 
zijn van huis uit eigenlijk ontwer-
pers: dan vind je het ook gewoon 

weer leuk om te veranderen. We 
zijn nu net begonnen met de witte 
kamer. Het concept van de ver-
schillend gekleurde kamers blijft 
hetzelfde.”

REACTIES
“Wij willen gewoon wat leuks neer-
zetten, en dan zijn zure reacties 
natuurlijk niet fijn.  Soms heb je 
gasten die niet begrijpen wat we 
doen. We vinden het juist leuk dat 
het allemaal net even anders is: je 
krijgt de sleutel bij de bar en gaat 
‘op zoek’ naar je kamer. Op de rode 
kamerdeur staat - met rood - in het 
arabisch ‘rood’, en ook op de gang-
vloer staat met rood aangegeven 
waar je heen moet. Gelukkig zijn er 
ook mensen die het te gek vinden, 
daar doen we het voor. Dat het een 

beetje muf ruikt op de gang klopt 
wel. Dat komt door de grond onder 
de liftschacht. Daar zijn we mee 
bezig, het is alleen moeilijk op te 
lossen. Maar de kamers zijn absoluut 
schoon en fris!” 

VOLGEBOEKT
Ze hebben 
geen last van 
het toene-
mend aantal 
verhuurders 
via Airbnb: het 
hotel is vrijwel 
altijd volge-
boekt. Wel wil 
Leonie een op-
roep doen aan 
alle mensen 
die ergens een 

hotelletje willen boeken: “Boek ge-
woon bij het hotel zelf. Je moet als 
hoteleigenaar zoveel geld afdragen 
aan die online boekingssystemen. 
Mensen weten dat vaak niet, maar 
het scheelt een hoteleigenaar veel 
geld.” fk

in een groot deel van de stad het 
autoverkeer verminderen om de 
luchtkwaliteit in de stad te verbe-
teren en meer ruimte te geven aan 
andere verkeersdeelnemers, met 
name de fiets en de wandelaar. 
Door de andere inrichting van de 
weg wordt ook de snelheid van 
het autoverkeer omlaag gebracht 
waardoor de geluidsoverlast terug-
gebracht wordt. 

KOMEN WE NOG THUIS?
Kerstin Steinhart, lid van de Wijk-
raad Noordoost, houdt zich bezig 

“De gemeente wil met 
haar plannen in een 
groot deel van de stad 
het autoverkeer ver-
minderen om de lucht-
kwaliteit in de stad 
te verbeteren en meer 
ruimte te geven aan 
andere verkeersdeelne-
mers, met name de fiets 
en de wandelaar.”

met verkeer. De komst van de 
boulevard zorgt volgens haar voor 
een complex probleem. “Ik snap 
heel goed dat de gemeente het 
autoverkeer wil terugdringen door 
af te dwingen dat auto’s op de 
ring blijven. Anderzijds komen er 
steeds meer woningen bij in onze 
wijk en komen er dus ook steeds 
meer auto’s bij van mensen die 
onze wijk toch echt als eindbe-
stemming hebben. Als je ziet hoe 
vaak het verkeer vaststaat van de 
Monicaknip tot aan de molen aan 
toe; dat kan op de Kardinaal de 

Jongweg ook gebeuren. Bewoners 
vragen zich terecht af of ze nog  
thuis kunnen komen met de auto.” 

HULPDIENSTEN
Een ander angstbeeld is de ambu-
lance of brandweerauto die vast-
staat op de smalle weg. Kerstin: “De 
snelheid van de hulpdiensten gaat  
er natuurlijk op achteruit. Dat zie je 
op de vernieuwde ’t Goylaan gebeu-
ren, maar ook op de Oudenoord.  
Voor dat probleem moet nog een 
goede oplossing verzonnen worden. 
Een hulpdienst op twee wielen, of 

eentje die over het verkeer heen op 
de juiste bestemming kan komen.” 
 
TIJD
Voorwaarde voor het plan is de 
herinrichting of uitbreiding van an-
dere wegen, waaronder de noord-
oostelijke ring en de Waterlinieweg. 
Ook zal de A27 moeten worden 
verbreed. Kerstin: “Er gaat een 
ruime tijd overheen voordat die 
wegen zijn vernieuwd. Ik denk dat 
het nog wel eens een jaar of tien 
kan duren voordat de Kardinaal de 
Jongweg aan de beurt komt.” nvdh

In 2023 is de Kardinaal de Jongweg geen vierbaansweg meer. De 
gemeenteraad heeft voor de zomer ingestemd met plannen van het 
college van Burgemeester en Wethouders om ook aan de noord-
oostkant van Utrecht diverse doorgaande wegen om te bouwen tot 
stadsboulevards. Volgens deze plannen zal de Kardinaal de Jongweg 
voortaan twee rijstroken tellen en geldt er een lagere maximumsnel-
heid. De vrijgekomen ruimte wordt omgezet in groen.  

Utrecht trekt toeristen uit de hele wereld. Ook in Votulast strijken ze neer. Onze 
wijk telt verschillende Bed & Breakfasts; van luxe appartementen tot kamers drie 
hoog achter. Én natuurlijk het enige echte hotel van Votulast: Badhu aan het Wil-
lem van Noortplein. Een mooie uitsmijter voor deze rubriek. 
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“Op deze plek is, voorzover we heb-
ben kunnen nagaan, al vanaf vlak na 
de Tweede Wereldoorlog een café 
gevestigd. Fa. Huissteden heette het 
en het was een echt buurtcafé. Maar 
van buurtbewoners hebben we 
gehoord dat er daarvoor ook al een 
soort café heeft gezeten.” 
Op de website van Tapperij Thijs is 
te lezen dat het toen voornamelijk 
dienst deed als biljartlokaal en later 
werd er dan ook biljartvereniging en 
café De Viersprong gehuisvest. 
Begin 2000 werd 
het café De 
Tent. En 
nu is 
het 
dus 
Tap-
perij 
Thijs. 

OUDE 
LIEFDE
“Mijn ouders hebben 
elkaar in een café in Utrecht leren 
kennen. En zoals dat vroeger ging 
kwam ik als kind dus ook met enige 
regelmaat in het buurtcafé. Dat ik na 
mijn studie in een café ging werken 
was niet meer dan logisch. Maar ja, 
je gaat trouwen en krijgt kinderen, 
dan passen de werktijden die je 
hebt in de horeca niet goed bij het 
gezinsleven, dus in 1995 ben ik met 
een ‘normale’ baan begonnen. Toch 
bleef het kriebelen. Op de ten-
nisclub zat ik in de barcommissie, 
hield ik toch een beetje feeling met 
de horeca en vorig jaar besloot ik 
het roer om te gooien. Of eigenlijk 
beter gezegd, terug te keren naar 
mijn oude liefde en ben ik op zoek 
gegaan naar een te koop staand 

café. Ik heb veel café’s gezien en 
uiteindelijk ben ik terecht gekomen 
bij De Tent. Een terugkeer in mijn 
oude wijk kun je wel zeggen.”

ECHTE BUURTKROEG
Matthijs is nog druk bezig zijn café 
in te richten en de sfeer te geven 
zoals hij die voor ogen heeft. “Ik wil 
er weer een echte buurtkroeg van 
maken. Waar je na je werk naartoe 
gaat om er een biertje te drinken. 
Waar mensen elkaar ontmoeten, van 

schilder, student tot  
directeur. Ieder-

een moet 
zich hier 

thuis 
voelen 
om 
gezellig 

een bier-
tje te drin-

ken. Het heet 
dan ook niet voor 

niets een Tapperij. Naast dat 
het mooi allitereert, Tapperij Thijs, 
tap ik vooral bier. Ik schenk natuur-
lijk veel meer maar een biertje tap-
pen vormt de hoofdmoot. Daarnaast 
ben ik langzaam bezig om kleine 
snacks te introduceren zoals bitter-
ballen. Maar het moet natuurlijk wel 
blijven passen bij mijn idee van een 
buurtcafé.”

ALTIJD OPEN VOOR VASTE KLANTEN
Matthijs geeft ook de gelegenheid 
aan gezelschappen om een feest te 
vieren in het café maar een besloten 
feest zal het niet snel worden. “Ik 
ben natuurlijk altijd open voor de 
vaste klanten. Die laat ik niet voor 
een dichte deur staan.” hjb

GERT-JAN VERTELT

Het was een vorm van thuiskomen voor Matthijs Bos toen hij in de ge-
legenheid werd gesteld café de Tent aan de Willem van Noortstraat over 
te nemen. “Ik ben geboren in de Koekoekstraat, vlakbij dus. Mijn ouders 
wonen er nog steeds.” Matthijs, of Thijs, is de eigenaar van Tapperij Thijs. 

VAN TENT NAAR TAPPERIJ

Pieter: “Sinds januari ben ik vrijwil-
liger in De Leeuw. Ik kwam sociaal 
makelaar Wies Kool tegen en toen 
heeft ze me gestrikt. Ik vind het erg 
leuk om zo onder de mensen te 
komen. Als je alleen woont, dan is 
dit een fijne manier om mensen te 
ontmoeten en zo kan ik mezelf ook 
nog nuttig maken.”

ECHTE UTRECHTER
Als echte Utrechter voelt Pieter zich 
thuis in Votulast. Hij werd geboren in 
de Utrechtse wijk Nieuw Engeland en 
groeide op in een gezin met dertien 
kinderen. Hij kwam in de detailhan-
del terecht, werkte op diverse plek-
ken in Nederland, maar keerde weer 
terug naar Utrecht. Uiteindelijk ging 
het bedrijf waar hij werkte failliet.  

“Ik zag: ‘dat klopt gewoon niet’, 
vertelt René Peters. “De eerste com-
municatie van de gemeente was: 
‘U krijgt kliko’s en ondergrondse 
containers’ en sommige van die con-
tainers waren notabene gepland in 
het groene talud, terwijl Utrecht zich 
wil profileren met mooie singels. 
Enkele buurtbewoners hebben het 
initiatief genomen een bezwaren-
procedure te starten. Er is geflyerd 
en veel buurtgenoten hebben zich 
gemeld om op de hoogte gehouden 
te worden.” 

“HET KAN HIER NIET”
Vanuit de Vogelenbuurt kwamen er 
62 bezwaarschriften en 272 handte-
keningen.
Tijdens een bewonersavond op 
25 oktober jl. zijn de bezwaren in 
aanwezigheid van wethouder Kees 
Geldof nog eens toegelicht. De 
algemene kritiek is dat het nieuwe 
inzamelen wellicht geschikt is voor 
buitenwijken, maar niet voor oude 
wijken. Peters geeft aan: “De be-
leidsnota over het nieuwe inzame-
len zegt ‘daar waar het kan’ en daar 
doen wij een beroep op: wij vinden 
dat het hier niet kan.”

TUINWIJK
 In Tuinwijk hebben Jelleke Meijer 
en Ingrid Peskens geflyerd en zijn de 
deuren langsgegaan om meningen 
van buurtbewoners te peilen. Ze 
verwachten een petitie met zo’n 200 
adressen aan B&W aan te bieden. De 
bezwaarschriften die zij indienden 
zijn afgewezen. Ze hebben daarop 

beroep aangetekend bij de Raad van 
State en een zogeheten voorziening 
aangevraagd: de gemeente mag dan 
niet beginnen met het uitvoeren van 
de plannen zolang de procedure 
loopt.

VOORTGANG
De gemeente heeft voor de Voge-
lenbuurt de zaak voorlopig ‘on hold’ 
gezet, vertelt Peters. De actiecomités 
blijven in gesprek met de politiek. 
“Er is inmiddels toegegeven dat de 
eerste informatie over Het Nieuwe 
Inzamelen niet klopte,” zegt Ingrid 
Peskens. Er heeft inmiddels overleg 
plaatsgevonden met gemeenteraads-
lid Monique Bollen van Groen Links. 
Doel van het overleg is maatwerk 
voor de kring van oude wijken, inclu-
sief de binnenstad zelf. “Het is prettig 
te merken dat er van alles borrelt,” 
aldus Meijer.

ALTERNATIEVEN
“Mijn observatie is dat buurtbe-
woners zeer bereid zijn hun afval 
te scheiden,” aldus Peters. Tijdens 
de bewonersbijeenkomst zegde 
wethouder Geldof toe serieus te 
kijken naar voorgestelde alternatie-
ven: gescheiden inzamelen bin-
nen de bestaande ophaalrondes, 
géén restafvalcontainers in de wijk 
en versterking van de bestaande 
kringloopstations. De gemeente gaf 
aan dat afvalverwerker AVR, met 
wie de Utrechtse gemeenten een 
contract hebben voor de verwerking 
van restafval, zelf met een voorstel 
is gekomen om tot nascheiding van 
afval over te gaan. De gemeente 
hoopt begin volgend jaar duidelijk 
te hebben wat deze ontwikkeling 
betekent. mv

Meer informatie:
Het Nieuwe Inzamelen
https://www.utrecht.nl/wonen-en-
leven/afval/het-nieuwe-inzamelen/
noordoost/
Vogelenbuurt: rene@renepeters.nl
Tuinwijk: jellekemeijer@online.nl

NIET STILZITTEN
Pieter: “Ik was toen midden veertig 
en het was niet makkelijk om een 
andere baan te vinden. Maar ik wilde 
perse, want stilzitten is niets voor 
mij. Via via ging ik aan de slag in de 
Montre Koekoek, een buurtcentrum 
dat op de Grave van Solmsstraat ge-
vestigd was. Toen dat werd gesloten 
ging ik naar Kanaleneiland waar ik in 
een jeugdcentrum werkte. Er was van 
alles te doen voor de jongeren daar: 
sporten, uitjes en gezelligheid. Ik 
werkte als een soort conciërge maar 
ging ook altijd mee met uitjes. Die 
jongens konden hun verhaal bij me 
kwijt en waardeerden dat ook enorm. 
Ik maakte er van alles mee. Vecht-
partijen, inbraken, maar later ook 
huwelijken en begrafenissen. Nog 

steeds heb ik wel eens dat er plots 
een bus naar me toetert: zit één van 
die jongens achter het stuur.”

HEEL GEZELLIG
Door alle bezuinigingen stopte 
na ruim tien jaar zijn werk bij dit 
jongerencentrum waarna Pieter nog 
tien jaar voor de Jaarbeurs werkte. 
Na zijn pensionering vond Pieter 
het maar stil. Tegen die stilte is zijn 
vrijwilligerswerk in De Leeuw een 
goede remedie. 
“Op donderdagavond ben ik samen 
met Mirjam vrijwilliger, dat is heel 
gezellig. En prettig, want er zijn twee 
grote groepen op donderdag in De 
Leeuw en die willen allemaal tegelij-
kertijd koffie en thee. Dan is het fijn 
om twee paar handen te hebben.” 
Op woensdagavond is Pieter alleen. 
“Helaas hebben we weinig vrijwil-
ligers voor de avond. Mochten men-
sen zich nog aangesproken voelen, 
ze zijn van harte welkom!” gm

Wie op woensdag- of donderdagavond wel eens in de Leeuw komt, heeft 
hem ongetwijfeld gezien: de man met de witte staart. Pieter Kragten is 
sinds januari gastheer in het buurtcentrum op deze avonden. Hij groet 
iedereen die binnenkomt, wijst ze de weg en maakt de koffie, thee of cho-
colademelk klaar. En als de nieuwe afzuiginstallatie van de keuken teveel 
geluid maakt waardoor het koor niet kan repeteren, dan loopt hij mee om 
het op te lossen. 

DE LEEUW VAN  
HET BUURTCENTRUM

GEDOE ROND AFVALHOE WAS HET VROEGER IN DE WIJK? IN DEZE RUBRIEK LATEN WE 
WIJKBEWONERS OVER VERSCHILLENDE DECENNIA VERTELLEN. 
DEZE KEER: GERT-JAN VERTELT OVER DE JAREN 80.

in2010
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De plannen voor Het Nieuwe Inzamelen roepen nogal wat vragen op: is dit 
voor onze wijk echt de beste manier om afval te scheiden en op te halen? 
Wijkbewoner René Peters vond van niet en roept de gemeente op om al-
ternatieven te bekijken.

Het is dit jaar 1700 jaar geleden dat Sint Maarten, de Utrechtse schutspatroon, geboren werd. Hij is het meest 
bekend door zijn barmhartigheid toen hij als Romeins militair op een koude dag bij de stadspoort van Amiens zijn 
rode soldatenmantel deelde met een arme naakte bedelaar. Tegenwoordig wordt het Sint Maartenfeest op 11 no-
vember onder meer gevierd door langs de deuren trekkende kinderen, die met lampionnen en liedjes bedelen om 
wat snoep. In onze wijk staan de Gijsbrecht van Walenborchstraat en omgeving elk jaar garant voor files kinderen 
met lekkere trek. ad

Als net 10-jarige jongen ging ik de 
jaren 80 in. Met mijn ouders en mijn 
broertje André woonde ik in de An-
tonius Matthaeuslaan. Naast ons zat 
Koenhein Loodgieters en tegenover 
ons een groentewinkel. Er waren nog 
veel meer winkels in deze laan, zoals 
Albert Heijn, een bakker, een slager, 
een antiekwinkel en een snack-
bar. Daar stond een speelautomaat 
waarop je de videogame Pacman kon 
spelen.

TOP 40
Op nummer 1 zat een filiaal van 
Muziek Staffhorst. In de etalage 
waren LP’s te bewonderen. Iedere 
vrijdag ging ik er naar binnen om 
een papieren exemplaar van de Top 
40 te halen. Af en toe kocht ik daar 
van mijn zakgeld een singletje of een 
LP, bijvoorbeeld die van het eerste 
seizoen van Kinderen Voor Kinderen 
en België van Het Goede Doel.

MENEER VAN DALEN
André en ik zaten op de Dr. D. Bos-
school, vanuit onze huiskamer was 
het schoolgebouw te zien. Iedereen 
betrad de school via de poort in de 
B.F. Suermanstraat. Als je door de 

poort was dan zag je links het houten gebouw van de 
kleuterklassen en de eerste klas. Rechts was de gymzaal 
met daaraan vast het gebouw voor de tweede tot en 
met de zesde klas. In 1982 nam ik met mijn klas af-
scheid van de school. We deden dit met de musical Het 
koffertje van meneer van Dalen. Een jaar later werd de 
school gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. 
 
HET VELDJE
Wij speelden en schoolden samen, net als vele andere 
kinderen uit de buurt, op het plantsoen aan de Ingen-
houszstraat, toen ook wel ‘het veldje’ genoemd. Als er 
werd gevoetbald door klas- en of buurtgenoten ging ik 
vaak kijken, door mijn spierziekte was voetballen er voor 
mezelf niet bij. 

VAN TUINWIJK NAAR VOGELENBUURT
Precies op de helft van de jaren 80 verhuisden we als 
gezin naar een aangepaste woning op de Weerdsingel 
O.Z. Dit was nodig om beter met mijn rolstoel uit de 
weg te kunnen. Toen we er net woonden kreeg ook 
mijn broertje zijn eerste rolstoel. Hoewel de reden van 
de verhuizing niet leuk was, kwamen we wel terecht op 
een van de mooiste plekken in de stad. Ik woon er nog 
steeds. In de tijd dat we er kwamen wonen stond het 
Hooghiemstra gebouw tegenover ons er verpauperd bij, 
aan het eind van het decennium werd het omgetoverd 
tot bedrijvencentrum. Ook de rest van de omgeving 
werd grondig aangepakt. Het is een plek om nooit meer 
weg te gaan!  gjvz
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VOTULASTLADDER

 

Kamerkoor Sjanton
geeft op 10 en 11 december een 
bijzonder kerstconcert in de Joseph-
kerk, o.l.v. dirigent Ulrikke Reed 
Findenegg en m.m.v sopraan Caroli-
ne Spanjaard en organist Laurens de 
Man. Onder de titel ‘Lady, flow’r of 
ev’rything - a pure English Christmas’ 
wil Kamerkoor Sjanton het publiek 
verrassen met een gevarieerd pro-
gramma van niet alledaagse vocale 
werken van Engelse componisten  
als Tavener, Howells en Britten. 
Mooie maar minder bekende Engel-
se kerstliederen dan de traditionele 
Christmas Carols.
De concerten vinden plaats op zater-
dag 10 december om 20.15 uur en 
op zondag 11 december om 15.30 
uur. Kaarten in de voorverkoop kos-
ten €12,- (€11,- voor studenten, CJP 
en kinderen), te bestellen via  
www.sjanton.nl. Aan de zaal is de 
toegang €14,- / €13,-.

Keep Fit 50+ en 65+ 
Van plan in het nieuwe jaar meer te 
gaan bewegen? Kom naar Keep Fit!
Keep Fit is een combinatieles waar 
hoofd t/m tenen aan bod komen 
d.m.v. Aerobic, Callanetics en Pilates 
oefeningen (zonder springen en  
rennen) op passende muziek en tot 
slot een ontspanningsoefening.
Het is op dinsdagmiddag, de 1e 
groep om 13.15 uur en 2e groep  
om 14.30 uur.
In Buurtcentrum De Leeuw,  
Samuel van Houtenstraat 1
Bel voor info of proefles:  
Evelyn telnr. 030-2710501

Schilderen in het Open Atelier 
‘Ontdek je eigen kracht’
Het open atelier start elke keer met 
een kleine teken- of schilder- 
oefening, vervolgens is er een aan-
sprekende tekst / verhaal en daarna 
maak je een wat groter werkstuk. 
Schilder- of tekenervaring is niet  
vereist, je wordt op weg geholpen. 
Je mag drie keer gratis meedoen 
een daarna wordt er een kleine 
bijdrage gevraagd. 
Wil jij ook meedoen? Maandag-
middag van 14.00 tot 15:30 uur in 
Tuindorp-Oost.
Bel 06-16089838 of stuur een be-
richt naar hversteegde@gmail.com 

In de ladder staan wijkactiviteiten 
die in december en januari plaats-
vinden. De volgende wijkkrant 
verschijnt begin februari. Organi-
seert u in februari of maart een 
buurtactiviteit? Laat het ons vóór 
11 januari weten, dan nemen we 
een aankondiging op in de vol-
gende agenda. Of plaats uw be-
richt zelf rechtstreeks op het prik-
bord van www.votulastkrant.nl We 
zijn ook te vinden op Facebook:  
www.facebook.com/Votulastkrant

NIEUWE TOLKIEN IN DE VOGELENBUURT

MARKTPLAATS IN DE WIJK

De boeken die hij gelezen heeft, zijn op twee han-
den te tellen en op school was hij nooit goed in Ne-
derlands. Hij was meer de sportieveling, als gymle-
raar met een passie voor outdoor. Toch werd Marc 
Lommert, tot ieders verbazing, schrijver van fantasy-
boeken. Een uitgeverij geeft zijn boeken nu uit.

Het begon allemaal in 2009 op vakantie in Nieuw-
Zeeland. Daar reisde Marc Lommert samen met zijn 
vriendin als het ware letterlijk door Middle Earth, het 
land uit de boeken van Lord of the Rings van J.R.R. 
Tolkien. Toen zijn boek uit was en hij zich verveelde, 
dacht hij ‘ik ga zelf een boek schrijven.’ Marc: “Ik had 
nog nooit eerder iets geschreven of over schrijven ge-
dacht. Ik heb ook geen idee waar het vandaan kwam, 
de inspiratie kwam gewoon.”

SCHRIFTJE
Het schriftje waarin hij in Nieuw-Zeeland zijn aan-
tekeningen maakte, werd het begin van een groots 
fantasyverhaal: Drie Werelden. Anders dan de titel doet 
vermoeden, verwacht Marc in totaal vijf of zes boeken 
te schrijven. Allemaal handelen ze over twee vrienden, 
Eroc en Tarú, die een geheime schat van Alchemis-
ten in veiligheid moeten brengen. De eerste twee 
boeken – De Eerste Wereld en De Tweede Wereld 
- zijn al klaar. Nadat hij ze eerst in eigen beheer had 
uitgegeven, besloot uitgeverij Godijn dit jaar om de 
boeken een tweede druk te geven en om alle boeken 
uiteindelijk uit te geven. Zijn boeken zijn onder meer 
te bestellen via bol.com en zijn eigen website www.
driewerelden.nl, maar hij zag zijn boeken laatst ook bij 
boekwinkel Broese liggen. “Dat was wel heel cool.”

EEN KICK
Marc, woonachtig in de Vogelenbuurt, verraste ieder-
een met zijn geschrijf. Lezen was nooit een hobby en 
voor Nederlands haalde hij op de middelbare school 
vaak onvoldoendes. De Utrechter was altijd meer 
van de sport: hij deed aan atletiek op internationaal 
niveau, was tot voor kort gymleraar en heeft een pas-
sie voor outdoor en bergwandelen. Nog steeds is hij 
geen fervent lezer. Zijn boekenkast is dan wel volle-

Marktplaats.nl, wie kent het niet? Sinds 1999 zijn er dagelijks 1.3 
miljoen mensen actief op de grootste advertentiesite van Nederland. 
Er worden gemiddeld 350.000 nieuwe advertenties per dag geplaatst. 
Ook onze mede-Votulastbewoners zijn actief op het platform. Wat 
verkopen zij zoal of waarnaar zijn zij op zoek? In deze serie zoeken 
we contact met verkopers van opmerkelijke goederen.

Zelf noemt Joop het de Rolls Royce 
onder de bankschroeven. Met een 
maximale opening van 25 centi-
meter en een gewicht om U tegen 
te zeggen is de vergelijking met 
het roemruchte automerk inder-
daad te billijken. “De bankschroef 
was oorspronkelijk van mijn vader. 
Die is in 2010 overleden en mijn 
moeder heeft aan mij gevraagd zijn 
schuur op te ruimen. Mijn vader 
was meubelmaker en hij gebruikte 
de bankschroef om hout vast te 
klemmen.” Daarmee is ook de uit-
stekende staat van de bankschroef 
verklaard. Joop heeft het gevaarte 
mooi schoongemaakt en voorzien 
van een nieuw likje verf en de prijs 
van 125 euro lijkt daarmee gerecht-
vaardigd.

“Ik heb al wel wat belangstelling 
gehad maar concreet is dat nog niet 
geworden. Ik ga deze niet verstu-
ren, daar is hij veel te zwaar voor, 
wellicht dat dat potentiële kopers 
nog in de weg staat.”
Voor de foto heeft Joop de bank-
schroef naar buiten getild. Vlak voor 
een prachtige klassieke NSU cabrio-
let. “Die staat voorlopig nog niet te 
koop en die zul je op Marktplaats 
ook niet vaak voorbij zien komen. 
Van deze cabriolet zijn er maar een 
paar gemaakt en daar ben ik zuinig 
op.”
Joop is de komende tijd nog wel 
even zoet met Marktplaats, de 
schuur van zijn vader is nog steeds 
te vol. hjb

COLOFON

dig gevuld met boeken, maar deze zijn allemaal van 
zijn grote held Tolkien. Vijfhonderd boeken heeft hij 
inmiddels, waaronder allerlei bijzondere uitgaves. 
Dat maakt de eerste recensie die hij ooit las over zijn 
boek, extra bijzonder. Op bol.com noemde iemand 
hem de Nederlandse Tolkien en gaf het boek de 
hoogst haalbare waardering: vijf sterren. Die lezer 
bleek ook nog eens lid te zijn van het Tolkiengenoot-
schap en wist dus waar hij het over had. Marc: “Dat 
was natuurlijk fantastisch, dat is nog steeds een kick.” 

LEUKER DAN LEZEN 
Het schrijven blijft een grote hobby 
en hij maakt de serie over Drie 
Werelden zeker af. Maar Marc blijft 
ook bescheiden en reëel. “Het is 
een utopie om te denken dat ik 
hier mijn brood mee kan verdienen. 
Maar ik vind schrijven gewoon heel 
leuk; leuker dan lezen.” ad
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