4

Stad & Regio

woensdag 4 juni 2014
UN

Boekhoudtdroomhuislevend
Weduwe wil Mart van Schijndels verhaal nog één keer goed vertellen
UTRECHT | Voor zijn droomhuis aan het Pieterskerkhof

ontving hij ooit de Rietveldprijs. Om niemand het bijzondere ontwerp van de in 1999 overleden architect
Mart van Schijndel te laten vergeten, brengt zijn toenmalige vrouw en architectuurhistoricus Natascha
Drabbe een boek uit.
ANNE BONTHUIS

Drabbe schreef het boek, dat vanaf
deze week in de schappen ligt,
samen met architect Hans van
Heeswijk en architectuurcriticus en
hoofdredacteur van het tijdschrift
Volume Arjen Oosterman. Ze liet architectuurfotograaf Imre Csany het
Van Schijndelhuis opnieuw vastleggen.
Alle drie verbleven ze 24 uur in
het huis om inspiratie op te doen.
,,Zo konden ze zelf ervaren hoe het
licht en het kleurgebruik op elk moment van de dag anders zijn,” vertelt
ze. ,,Mart stemde de kleuren van de
muren en plafonds af op de richting
van de zon. Zo zijn de muren waar
de ochtendzon op schijnt zachtgeel
van toon en de muren waar de
avondzon op schijnt wit of grijs. De
plafonds gaf hij
De plade
zachtrode
kleur van een zofonds gaf
merse
avondhij de
lucht.”
zachtrode
Voor Oosterkleur van
man was het vereen
blijf in het huis
‘buitengewoon
zomerse
. ,,De
avondlucht verrassend’
ligging van het
woonhuis, op het
binnenterrein achter het gevelblok,
is al bijzonder. Daarnaast is het huis
heel ruimtelijk. Door het vele glas,

Z Het Van Schijndelhuis aan het

Pieterskerkhof. FOTO AD

de hoge ruimtes en de patio’s aan
weerszijden van de centrale ruimte,
die een driehoekvorm heeft, is het
heel licht. Je kunt er leven en werken zonder lampen. Daar houd ik
van.”
Opvallend aan het huis vindt hij
dat overal goed over is nagedacht.
Oosterman: ,,Je ziet dat Mart interesse in techniek had. Hij bedacht
inventieve oplossingen. Zo vond hij
scharnieren niet mooi, dus draaien
de ramen en deuren op een naad
van siliconenkit. Ook liet hij de
dunne, aluminium boekenplanken
in de bibliotheek op zo’n manier

Z Natascha Drabbe, weduwe van architect Mart van Schijndel in het Van Schijndelhuis. Ze bracht samen

met Arjen Oosterman, architectuurcriticus en hoofdredacteur van het tijdschrift Volume, en architect
Hans van Heeswijk een boek uit over het Van Schijndelhuis. FOTO ANGELIEK DE JONGE

buigen, dat ze zware boeken konden
houden.”
Door zijn verblijf ontdekte hij dat
het huis niet alleen mooi, maar ook
leefbaar is.
Oosterman: ,,De meeste ruimtes
zijn heel toegankelijk. Ik zat vaak in
de ﬁjne keuken met mijn kopje thee
en een krant. Het is ook prettig dat

je zoveel rust hebt, maar toch midden in de binnenstad zit.”
Drabbe hoopt door het boek de
ideeën van de Utrechtse architect en
zijn ontwerp levend te houden. ,,Ik
vind het huis nog steeds geweldig
en ik merk dat anderen er ook door
worden geraakt. Daarom wilde ik
zijn verhaal nog één keer goed ver-

tellen. Zelf doet hij dat ook, op de
dvd die in het boek zit. Op afspraak
kunnen mensen het huis met eigen
ogen komen bekijken.”

Van Schijndelhuis, ISBN
9789080363502, is via de webshop en bij de boekhandel verkrijgbaar voor 29 euro.

Zeventig vrijwilligers
voor azc in Overberg
BERNIE VAN UNEN
OVERBERG | Het asielzoekerscentrum Overberg krijgt steeds meer
draagvlak onder de bevolking.
Omwonenden reageerden bij de
eerste berichten over de komst van
400 vluchtelingen uit Eritrea verontwaardigd, maar zijn nu veel
milder. Inmiddels heeft een groep
van ongeveer zeventig vrijwilligers
uit voornamelijk Overberg zich bij
de leiding van het azc gemeld.
Binnen een paar weken komen
de eerste vluchtelingen naar Overberg. Dat betreft een groep van
200 vooral jonge mensen. De voormalige jeugdgevangenis, in de
volksmond boefjeskamp, wordt
verbouwd voor de stroom asielzoekers. Overberg telt bijna 1400 inwoners. De Overbergers noemden
de komst van 400 mensen aanvan-

kelijk een ‘invasie’, te veel mensen
voor zo’n kleine gemeenschap.
Dat was ook de stemming bij de
informatiebijeenkomsten die door
het Centraal Orgaan Asielzoekers
(COA) werden georganiseerd.
,,Zo’n bijeenkomst is vaak het eerste startpunt voor het draagvlak
onder de bevolking en dat heb je
echt nodig als azc,’’ zegt woordvoerder Jan Willem Anholts.
De zeventig vrijwilligers zijn niet
alleen direct omwonenden, maar
ook anderen uit de omgeving.
Er is mogelijk ook werk voor
mensen uit Overberg. Het is nog
niet duidelijk hoeveel mensen er
nodig zijn. ,,We beginnen met ervaren werknemers en pas later
wordt duidelijk of er behoefte is
aan extra personeel en aan welk
personeel,’’ aldus Anholts.

UtrechtersnaarWKspringen
NILS DE KRUIJFF
UTRECHT | Twee regiogenoten
doen mee aan het WK parachutespringen dat eind augustus in Tsjechië wordt gehouden.
Het zijn Jeroen van Dijk uit
Maarssen en Tom van der Valk uit
Utrecht. De twee maken deel uit
van het Nederlandse team Cool
Runnings dat ons land vertegenwoordigt in Tsjechië in de catego-

rie viermansspringen. Het als
vriendenteam ontstane Cool Runnings moet het daar opnemen
tegen professionele teams uit
Amerika, Canada, Rusland, Frankrijk en België. Deze teams worden
gesponsord en kunnen dagelijks
trainingsuren maken.
Desondanks grijpen Van der
Valk en Van Dijk de kans met
beide handen aan.

